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ปญหาทางเศรษฐกิจมีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากกวาเรื่องอื่นๆ สถาบันสงฆก็ตองปรับตัวเองใหพรอมที่จะ
เผชิญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยการใชวิธีการดําเนินธุรกิจแบบเอกชนในการหารายไดสําหรับเปน
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This thesis is an analytical study of the role of Thai Sangha that has influence to Thai society in various
ways, such as beliefs, the way of thinking, the way of life, the social values and so on from the establishment of Thai
Kingdom. But in 19th century, when the westerncivilization has come to Thais and gradually occupied its place in Thai
society by its advanced knowledge and technology; Thai Sangha lost its leading role and has to adapt itself to survive
in the stream of change.
The objective of the thesis is to study the transformation of Thai Sangha against the western civilization
after B.E.2464 (1921 A.D.) in which Thai Education had been reformed by the Thai First Educational Act.
Consequently, this Act intensively lessened the leading role of Thai Sangha, i.e. the spiritual and intellectual leader
and forced Sangha to transform itself in accordance with the rapid change in Thai society.
In this thesis, historical and analytical study with consulting various primary and secondary sources, such
as texts, thesis, journals, reliable articles and so on have been employed as the research methodology.
The major findings can be summed up here that it is inevitably necessary for Thai Sangha to transform
itself in conformity with the social change in each period of time. For instance, when Thailand had changed its ruling
system from absolute monarchy to constitutional or Democratic monarchy; it is inevitable for Thai Sangha to reform
itself; and this leaded to issued the Thai Sangha Act B.E.2484 (1941 A.D.). Again, in the stream of capitalism, in order
to cover the expenditure in monasteries, Thai Sangha run its business by using the private business system, The
adaptation aims at the high, revere and permanent status of Thai Sangha in Thai soceity.
Lastly, the suggestion of this thesis for further study of Thai Sangha is that the transformation of Thai
Sangha causes pros and cons to itself in particular and Thai society in general. The benefit acquired from the
transformation is the new body of knowledge to adapt Sangha to the world. But meanwhile the use of business system
in Thai Sangha can cause the faith-crisis among Thai Buddhists; since Thai Sangha has to tumble in the inappropriate
business such as financial business which is not its own activity. Besides, the period of study in this thesis is eighty
years long; this is the reason why the researcher cannot go to the details in depth. Thus, other researchers who are
interested in this field should make the period of the study shorter; and it would be very suitable time to go to details in
more depth.
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the problem)
การปรับตัว*ของพระพุทธศาสนามีอยูตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพือ่ ความเหมาะสมตอ
การเผยแพรและอยูคูกับสังคม นับตัง้ แตในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคทรงพยายามทําใหเรื่องของ
ความแตกตางในชนชัน้ วรรณะคลายความสําคัญลง เพราะพระองคทรงเห็นวา ไมมีความเปน
ธรรมในสังคม ดังพุทธภาษิตที่วา”คนจะเลวหรือดี เพราะชาติตระกูลก็หาไม แตคนจะเลวหรือดี
เพราะการกระทําตางหาก”๑ จะเห็นไดวา ผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา จะไดรับความเสมอ
ภาคกันถือปฏิบัติในแบบเดียวกัน ผูท ี่บวชกอนจะไดรับการเคารพนับถือจากผูบวชทีหลังไมวา จะ
เปนชนชั้นใด และการเกิดนิกายมหายาน ที่พระสงฆในนิกายนี้ มุง เผยแพรพระพุทธศาสนาใหเกิด
ความเลื่อมใสในมหาชน โดยอธิบายถึงวิธกี ารประพฤติปฏิบัติในครั้งที่พระพุทธเจายังทรงพระชนม
อยูนั้นเปนวิธีการที่แคบไป จึงไดคิดคนวิธีใหม โดยมุงชักจูงใหคนทัง้ หลายเขามาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเสียกอน แลวจึงคอยสอนหลักธรรมคําสั่งสอนภายหลัง และเรียกวิธีใหมนี้วา ”
มหายาน”หมายความวาเปนยานพาหนะอันกวางใหญที่จะรับจะขนสัตวขามสังสารวัฏ๒ อันเปนผล
ที่สืบเนื่องมาจากความแตกแยกทางความเห็นของพระสงฆตั้งแตกอนการทําสังคายนาครั้งที่ ๒
เมื่อ พ.ศ.๑๐๐ ที่เมืองเวสาลี โดยพวกภิกษุวัชชีบุตรไดถือปฏิบัติแตกตางจากทีพ่ ระเถระในอดีต
ปฏิบัติมา เชน ถือวามีพระพุทธเจาหลายองค การถือประโยชนสวนรวม ถือวาภาษาสันสกฤตเปน
ภาษาของพระไตรปฎก เปนตน๓ ถือวาเปนการปรับตัวของสถาบันสงฆในชวงแรกๆ
พระสงฆซงึ่ ตองพึง่ ฆราวาสในเรื่องของการดํารงชีวิตและความเปนอยู ดังสมณสัญญา
ที่วา ”เธอทั้งหลาย บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของทายกเหลา
*

การปรับตัว คือ การปรับแนวความคิดเดิมหรือคานิยมแบบเกาที่ถูกกระทบกระเทือนใหสอดคลองกับ
แนวความคิดแบบใหมที่แพรหลายอยูในสังคม
๑
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, พุทธศาสน (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๕), ๓๐.
๒
พฤฒาจารย วิพุธโยคะ รัตนรังษี, แวนสองพระศาสนา (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙),
๑๖๑.
๓
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, พุทธศาสน , ๕๙-๖๔.

๒
ใด ความอุปการะเหลานัน้ ของเขาในเธอทั้งหลายก็จกั มีผลใหญมีอานิสงสใหญ”๔ จึงเปนการ
กําหนดหนาทีข่ องพระสงฆตอ สังคม ใหตองชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความเปนทุกข ดวยความ
เมตตากรุณา๕นับวาเปนความผูกพันกันระหวางสถาบันสงฆกับชาวบาน
สถาบันสงฆไทย* เปนสถาบันหนึ่ง ที่มีความสําคัญและอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน มี
ความสัมพันธกับความเคลื่อนไหวของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ความสัมพันธจะมีมากนอยขึ้นอยู
กับสภาพทางการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในเวลานั้นวาเปนไปใน
รูปลักษณะไหน เพราะวาบุคลากรของสถาบันสงฆไทยก็มาจากประชาชนที่อยูในสังคมไทยและ
ตองอยูในกรอบกติกาของกฎหมายบานเมืองเหมือนกับสถาบันอื่นๆ ถึงแมวาการเขามาเปนสวน
หนึง่ ของสถาบันสงฆไทยจะตองมีกฎระเบียบเพิ่มขึน้ จากประชาชนทัว่ ไปก็ตาม แตผูชายชาวไทย
สวนใหญสามารถเขามาบวชและสิกขาลาเพศจากความเปนสงฆไดตลอดเวลา
สถาบันสงฆไทยในอดีต มีบทบาทเปนแบบอยางในการสรางบรรทัดฐานทีด่ ีงามตอ
สมาชิกในสังคม
ผูปกครองจึงพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกบั ศาสนจักรทั้งในดานการสราง
ปฏิสังขรณวัดวาอาราม การถวายนิตยภัตและการเลื่อนสมณศักดิ์ตลอดจนการสงเสริมการศึกษา
ใหแกพระสงฆเพื่อตองการใหพระสงฆเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู คานิยมและโลกทัศนใน
แนวทางของพุทธศาสนา เพื่อความสงบเรียบรอย และความผาสุกของสังคมตามที่ผูปกครอง
ตองการ ดวยเหตุนี้ วัง บานและวัดจึงมีความสัมพันธที่ดเี กื้อหนุนกันมาตลอดในอดีต
กระแสความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทุกครั้งในสังคมไทย จะมีผลทําใหสถาบันสงฆตอง
ถูกมองวาไดรบั การลดบทบาทโอนออนไปตามสถานการณใหม
หรือวามีการปรับตัวเพื่อรักษา
คุณคาของความเปนสถาบันทีย่ ังมีความสําคัญตอสังคมไว
ซึ่งมีลักษณะของการโตตอบและ
ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางมีความเขาใจ เชน วัดและพระสงฆในเมือง ตองปรับตัวและปรับ
บทบาทใหเขากับสถานการณใหม เมื่อสถาบันตางๆไดรับการสถาปนาขึ้นมาใหมชว งชิงบทบาทไป
บางวัดเลือกแนวทางพุทธพาณิชย เพื่อตอบสนองความตองการของคนในเมืองทีอ่ ยูภายใตระบบ
ทุนนิยมหรือลัทธิบริโภคนิยม บางวัดทิ้งบทบาทการเปนศูนยกลางทางการศึกษาทางดานจริยธรรม
กลายมาเปนสวนหนึง่ ของระบบตลาดที่มวี ตั ถุนิยมทางศาสนาและเครื่องรางของขลังเปนสินคา
๔

พฤฒาจารย วิพุธโยคะ รัตนรังษี, แวนสองพระศาสนา, ๑๕๐.
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
๒๕๓๒), ๑๑.
*
สถาบันสงฆไทย หมายถึง องคกรหรือกลุมของพระภิกษุสงฆและสามเณรที่นับถือพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายและจําวัดอยูในประเทศไทย
๕

๓
บทบาทของวัดและสถาบันสงฆไทยในยุคตนรัตนโกสินทร ยังไมไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยสุโขทัย อยุธยาหรือกรุงธนบุรีมากนัก เชน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั
ทรงตองการใหวัดเปนจุดศูนยรวมของวิทยาการแขนงตางๆ จึงทรงเลือกวัดพระเชตุพนฯ เปนแหลง
รวมความรูโดยไมเลือกชั้นวรรณะ หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนวิทยาลัยแหงแรกของ
ประเทศไทย เนื่องจากในสมัยนัน้ ยังไมมีการพิมพหนังสือจึงใชการปน การหลอและการเขียนบน
ผนังไวที่วัดเพือ่ ใหประชาชนที่สนใจไดศึกษาเลาเรียน
การปรับตัวเพือ่ การรับมือกับอารยธรรมตะวันตก เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูห ัว ไดมีนิกายสงฆปรากฏขึน้ อีกนิกายหนึง่ เรียกวา ธรรมยุติกนิกาย อันมีความหมาย
ตามรูปศัพทวา ”ธรรมอันเปนขอยุติ” นิกายใหมนี้เนนความมีเหตุผลปฏิเสธโชคลางอภินิหารและเขา
กันไดดีกับความเจริญแบบตะวันตก๖
เมื่ออังกฤษบีบบังคับใหประเทศไทยตองทําสนธิสัญญาแบบไมเทาเทียมกัน ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั อารยธรรมวิทยาการสมัยใหมตลอดจนแนวความคิดจาก
ชาติตะวันตกไดเริ่มแผอิทธิพลเขามามีบทบาทในสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงของชนชัน้ นําที่
ตองมีการปรับปรุงประเทศเพื่อความอยูรอด การจัดตั้งโรงเรียนในแบบใหมแบบตะวันตกก็เปน
วิธีการหนึ่งที่นาํ มาใชกับสังคมไทย โดยในสมัยแรกๆมีความคิดผสมผสานระหวางตะวันตกกับ
แนวความคิดดั้งเดิมของไทยคือการอาศัยวัดเปนโรงเรียนและมีพระสงฆเปนครู เนื่องจากวัดและ
พระสงฆเคยเปนศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งแตโบราณ และความไมพรอมในหลายๆดานของ
ทางราชการทีจ่ ะจัดครูที่เปนฆราวาสมาเปนผูสอน วัดและพระสงฆจึงยังคงมีบทบาทเปนสถาบัน
ทางการศึกษาของประชาชนอยู
การตราพระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑ สืบเนื่องมาจากบานเมืองไทยในสมัยนั้นประสบ
ปญหาการคุกคามจากชาติมหาอํานาจตะวันตก รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายปฏิรูปการปกครองเพื่อ
สรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของประเทศ และสงผลมาถึงการปกครองของสถาบันสงฆดวย
ทั้งนี้เพื่อการควบคุมสั่งการใหเปนไปโดยความเรียบรอยจากศูนยกลางเพียงที่เดียว โดยไดโอน
อํานาจตางๆเดิมเปนหนาทีข่ องกระทรวงธรรมการ มาไวทมี่ หาเถรสมาคม๗นับวาเปนการปรับตัว
เพื่อใหสอดคลองกับการปกครองของฝายบานเมือง แตบทบาทของสถาบันสงฆยงั มีความสําคัญ
เปนผูนาํ ของสังคมไทยอยูแทบทุกดาน

๖

คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๒๐.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๓-๒๕.

๔
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั การขยายอิทธิพลทางแสนยานุภาพ
ของชาติตะวันตกลดนอยลง แตความเจริญทางดานวิทยาการไดหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยมาก
ขึ้น พระองคทรงมีพระราชประสงค ที่จะยกระดับประเทศไทยมีความเปนอารยะ ดวยการใช
การศึกษาแบบตะวันตกเปนตัวนําทาง ทรงใหตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งนับวาเปนครั้งแรกที่รัฐตรากฎหมายที่บงั คับใหพลเมืองตองเขาศึกษาเลา
เรียน กลาวคือ ใหเด็กที่มีอายุระหวาง ๗-๑๔ ป ตองเลาเรียนหนังสือโดยการสนับสนุนของรัฐแบบ
ใหเปลา ทําใหเกิดสถาบันทีม่ ีรูปแบบการตอบสนองตอสังคมเชนเดียวกับวัดคือโรงเรียน
บทบาทของวัดและพระสงฆ
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เมื่อมีการจัดการ
ประถมศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ.๒๔๖๔ มีการกําหนดหลักสูตร มีแบบเรียน มีครูผสู อนที่มีความรู
ความชํานาญโดยตรง เมื่อโรงเรียนสมัยใหมเขามามีบทบาทตอการศึกษาในสังคมไทย วัดจึงไมได
เปนสถานสถานศึกษาเพียงแหงเดียวของประชาชนอีกตอไป มีโรงเรียนอีกแหงหนึง่ ทีม่ ีหนาที่อบรม
บมนิสัยของเยาวชนและเปนแหลงความรูของสังคม จนถึงป พ.ศ.๒๔๗๘ เมือ่ รัฐประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาทัว่ พระราชอาณาจักร
ซึ่งหมายความวาเด็กทุกคนตองเขาเรียน
หนังสือในโรงเรียน บทบาทของวัดและพระสงฆที่มีตอ สังคมจึงลดลงอยางเห็นไดชัดเจนแทบไม
เหลือความเปนผูนาํ อีกตอไป บทบาทเริ่มเปลี่ยนไป สถาบันสงฆเปนเพียงผูตาม เพราะคานิยมของ
สังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางชัดเจน แตวัดยังคงเปนที่พงึ่ ทางจิตใจ พระสงฆยงั เปนทีน่ ับ
ถือของประชาชน และยังใชวัดเปนสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ
ในสมัยที่บานเมืองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลังป พ.ศ.๒๔๗๕ เปนครั้ง
แรกที่องคพระมหากษัตริยท รงตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบใหมนมี้ ีผลตอ
แนวความคิดในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสวนตางๆของสังคมไทยเปนอยางมาก
สถาบันสงฆไทยก็ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ
รูปแบบการปกครอง คือ ตองการความเสมอภาคกันระหวางความเปนมหานิกายกับฝายธรรมยุติ
อันเปนสาเหตุนําไปสูการปรับปรุงพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆไทยในป พ.ศ.๒๔๘๔
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนตนมา เปนยุคที่ประเทศไทยตองการพัฒนาประเทศให
เจริญรุงเรืองตามแบบตะวันตกอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิง่ ความสัมพันธอยางแนบแนนกับ
สหรัฐอเมริกา มีการกําหนดแผนการพัฒนาประเทศตามแบบอยางประเทศตะวันตก สภาพ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน มี
การแบงสังคมออกเปนสองสวนคือสังคมเมืองและสังคมชนบท ในสังคมชนบทวิถีชีวติ ของชาวบาน
ยังเปนไปในลักษณะเดิมมีการเปลี่ยนแปลงบางเพียงเล็กนอย แตในสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลง

๕
อยางมากมายทั้งการดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพทางเศรษฐกิจทีน่ ับวันจะมีรูปแบบไปในทาง
ตะวันตกมากขึ้น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เปนสิ่งที่สังคมเมืองไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลวและนํามาพัฒนาประเทศของตน ดังนั้นในสังคมเมืองจึงประกอบไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการบริการตางๆ
ซึ่งทําใหการใชชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายมากขึน้
ความสัมพันธระหวางคนในสังคมเมืองสวนใหญจะมองไปที่ผลประโยชนที่จะไดรับ
คานิยม
เกี่ยวกับวัตถุทเี่ นนความมั่งคัง่ หรูหราฟุมเฟอย การมีอาํ นาจและเงินตรา สิ่งเหลานี้จึงเปนเครื่อง
กําหนดสถานภาพของคนในเมือง แมกระทั่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ผนั แปรไป
เปนความเลื่อมใสแบบที่ตองมีผลประโยชน หรือที่เรียกวาพุทธพาณิชย ตามความเปนไปของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม วัดและพระสงฆในสังคมเมืองจึงหนีไมพนในวัฎจักรแบบนี้ วัดจึง
กลายเปนสถานทีท่ ําวัตถุมงคล ทําน้ํามนต สะเดาะเคราะห ทํานายโชคชะตาราศี การหา
ผลประโยชนจากการใหเชาที่ดินและฌาปนสถาน ฯลฯ โดยมีพระสงฆเปนผูท าํ กิจกรรมตางๆนัน้
เสียเอง
เมื่อคานิยมและสภาพเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของสังคมแพรเขาสูสถาบันสงฆ ความ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีตอสถาบันสงฆจงึ ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บทบาทของวัดจึงลด
ความสําคัญลงเปนเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสังคม พระสงฆซึ่งเคยเปนผูนาํ
ทางจิตใจไมไดรับความเชื่อถือเหมือนในอดีต เนื่องจากมีพระสงฆบางสวนไมเขาใจตอบทบาทของ
ตัวเอง ไมสนใจในการเผยแพรพระศาสนา ไมเครงครัดในการบวชเรียน หันมาสนใจตอความ
เปนไปของโลกมากกวาการศึกษาเลาเรียนทางพระพุทธศาสนา
แมกระทัง่ การปรับปรุง
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆขึ้นในป พ.ศ.๒๕๐๕ ก็ทําเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของบานเมือง
หรือในชวงเวลาที่มีความขัดแยงกันทาง
ความคิดระหวางผูปกครองทีไ่ ดรับอิทธิพลสวนใหญจากสหรัฐอเมริกามีการปกครองโดยระบบ
เผด็จการทหาร
กับอีกฝายหนึง่ ที่เรียกตัวเองวาเปนผูเรียกรองประชาธิปไตย
สังคมจึงมี
แนวความคิดแตกออกเปน ๒ ฝาย อันมีผลกระทบมาถึงศาสนจักรดวย ทําใหสถาบันสงฆเกิด
กลุมทางความคิดแบงเปน ๒ กลุมดวยเชนกัน จนถึงขนาดมีการจับกุมพระภิกษุสงฆในขอหา
กระทําการอันเปนคอมมิวนิสตอีกดวย
บทบาทของพระสงฆที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนัน้ มักจะขัดกับสิ่ง
ที่พระธรรมวินยั ไดบัญญัติไว ไมเปนไปในทางที่ประชาชนคาดหวังไว เพราะฉะนัน้ การแตกแยกกัน
ทางความคิดของพระสงฆจงึ ไมมีอิทธิพลตอประชาชนมากนัก
เพราะคนไทยสวนใหญเห็นวา

๖
พระภิกษุสงฆตองไมเกี่ยวของกับกิจการทางการเมืองการปกครองของรัฐ มีความคิดวาพระภิกษุ
สงฆมหี นาที่เผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาพุทธเทานั้น เหมือนกับครั้งหนึง่ ในอดีตทีว่ ัด
และสถาบันสงฆเคยเปนแหลงรวมทางการศึกษาและเปนทีพ่ ึ่งทางจิตใจของผูคน
แตนับวันจะ
เปลี่ยนแปรไปจนคุณคาอันดีงามในอดีตเริ่มจางหายไปจากสังคมของไทย
งานชิ้นนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาถึงการปรับตัวของสถาบันสงฆ หลังการเขามาของ
อารยธรรมตะวันตก ทีม่ ีอิทธิพลตอการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยสงผลใหมี
การปฏิรูปทางการศึกษาครั้งใหญคือการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่ง
เปนการศึกษาภาคบังคับ และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนีส้ งผลตอสถาบันสงฆไทยในหลายๆดานใน
เวลาตอมา
ความมุงหมายและจุดประสงคของการศึกษา (Goal and Objective )
๑.เพื่อศึกษาถึงนโยบายของสถาบันการเมืองการปกครองทามกลางการเปลี่ยนแปลง
๒.เพื่อศึกษาถึงบทบาทและคานิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไร
๓.เพื่อศึกษาถึงวิธกี ารปรับตัวของสถาบันสงฆไทยในการดํารงความสําคัญไว
ทามกลางอารยธรรมตะวันตกและการลดการอุปถัมภจากรัฐ
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study )
วิทยานิพนธฉบับนี้
มุงจะศึกษาการปรับตัวของสถาบันสงฆไทยทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเริ่มศึกษาตัง้ แต พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งเปนปที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับเปนครั้งแรก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๔๔ อันเปนปสุดทาย
และการตั้ง
กอนทีจ่ ะมีการเตรียมการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆฉบับใหม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในป พ.ศ.๒๕๔๕ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึง่ อาจ
สงผลใหสถาบันสงฆไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึง่
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related Literature )
บทบาทของคณะสงฆไทยในเรื่องการศึกษา ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา โดย พาสนา กิจถาวร ไดเสนอวา การจัดการศึกษาตามหัวเมืองไดดําเนินการโดย
คณะสงฆไปไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนเมื่อการศึกษาสมัยใหมไดขยายตัวกาวหนาขึน้ ทําใหตองการ
ผูรูผูชํานาญทางดานการศึกษา เพื่อทําหนาที่นโี้ ดยเฉพาะ ยากที่จะมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
การศึกษาสมัยใหมและขณะเดียวกันก็มีความรูท างดานพระปริยัติธรรมได จึงเปนจุดเริ่มตนของ

๗
การแยกการศึกษาออกจากวัด พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทย พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๒๗ โดย
จุไรรัตน แสนใจรักษ ไดเสนอวา การศึกษาของคณะสงฆไทยมีความสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน
แตก็ยังไมมีระเบียบแบบแผนที่แนนอน
สวนใหญจะศึกษาเฉพาะภาษาบาลีและพระธรรมวินยั
จนกระทั่งมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆจงึ ไดมีการจัดหลักสูตรใหมทมี่ ีระเบียบแนนอนทัง้ วิธีการ
ศึกษาและการวัดผล ซึ่งเปนรากฐานของระบบการศึกษาของสงฆตอมา การจัดการศึกษาของสงฆ
แบบสมัยใหมนี้แสดงถึงการยอมรับคุณคา และบทบาทของโลกสมัยใหม วาเปนสิง่ ที่สําคัญตอวิถี
ปฏิบัติของประชาชนและสังคม ซึง่ เปนสิง่ ที่จําเปนที่พระสงฆตองรู การศึกษาและผลกระทบตอ
สังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร ( พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ ) โดย พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี
ธนประสิทธิ์พฒ
ั นา ไดเสนอวา การศึกษาสมัยตนรัตนโกสินทรยงั เปนการศึกษาแบบจารีต ทีม่ ี
ลักษณะของความผูกพันและเคารพรักที่ศิษยมีตอครู
จึงทําใหรัฐสามารถควบคุมระเบียบของ
สังคมโดยผานครูซึ่งสวนใหญคือพระสงฆในฐานะผูรูของชุมชน การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของ
ชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรชั กาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕ โดย อรรถจักร สัตยานุรักษ ไดเสนอวา แตเดิม
ความคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริยของสังคมไทยผูกพันอยูก ับความเชื่อแบบไตรภูมิที่วา อํานาจหรือ
สิทธิธรรมของการเปนกษัตริยไมไดมีรากฐานมาจากความเปนมนุษยธรรมดา มาจากการสั่งสม
บุญบารมีมาอยางมากมายในอดีตหลายชาติตอหลายชาติ และเริ่มมาเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ เมื่อมีการขยายตัวทางการคากับชาติตะวันตก พระองคยอมรับวาพระเจาแผนดินก็เปนมนุษย
การทีพ่ ระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจอยูบนพื้นฐานของความเปนมนุษยไมใชอํานาจของเทว
สิทธิ์
เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจขยายตัวออกไปมีความสัมพันธกบั ชีวิตของคนใน
สังคมมากขึ้น ทําใหคนทีม่ คี วามสัมพันธอยูกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมนมี้ ีความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดตามไปดวย การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔ โดย คนึง
นิตย จันทบุตร ไดเสนอวา หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ พระสงฆมหานิกาย
สวนใหญมีความตื่นตัวตอความเปนประชาธิปไตยและความไมเปนธรรมในการปกครองคณะสงฆ
จึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความขัดแยงดวยการรวมนิกายทั้งสองและปรับปรุงการศึกษาของ
พระสงฆใหทนั สมัย แมจะมีอุปสรรคแตก็ประสบความสําเร็จ สามารถผลักดันใหมกี ารแกไข
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ และตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ
พ.ศ.๒๔๘๔ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชจากฝายธรรมยุติ
มาเปนพระเถระ ที่มีคุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ โดยไมเลือกวาเปนนิกายไหน แตปญหาตางๆของคณะสงฆ
สองนิกายยังมีความขัดแยงกันเหมือนเดิม
ความคิดเรื่องการรวมนิกายจึงเปนอันลมเหลว
วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย โดย อุทิศ จึงนิพนธสกุล ไดเสนอวา เศรษฐกิจวัดไทยในสมัยตน

๘
รัตนโกสินทร ยังคงตองพึง่ การอุดหนุนจากรัฐเปนหลักโดยเฉพาะวัดทีเ่ ปนวัดหลวง แตราษฎรก็ยังมี
ความสําคัญในการอุปถัมภเศรษฐกิจวัดอยู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทํา
ใหรัฐตองลดรายจายในเรื่องของศาสนาลงไป วัดสวนใหญครอบครองทรัพยสนิ ในรูปของที่ดิน จึง
เริ่มนํามาหาผลประโยชน จนกลายเปนรายไดหลักของวัดบางวัด และ การศึกษาภาคบังคับของ
ไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๕ โดย จารุวรรณ ไวยเจตน ไดเสนอวา การศึกษาของไทยในระยะแรกนั้นมี
ศูนยกลางอยูท ี่วัด หลังจากการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ มีผลใหการศึกษา
ของประชาชนไดขยายกวางออกไปมากขึน้ ทัง้ ในหมูเด็กผูชายและเด็กผูหญิง
วิธีการศึกษา (Method of Study )
เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร (Historical Research) และใช
การนําเสนอแนวประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห โดยอาศัยหลักฐานที่เปนหลักฐานชัน้ ตน วิทยานิพนธ
หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และนําเสนอในรูปของการพรรณาวิเคราะห (Descriptive
Analytical Research)
แหลงขอมูล
๑.สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวังทาพระ
๒.หอสมุดแหงชาติ
๓.หอจดหมายเหตุแหงชาติ
๔.สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๕.หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
๖.หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรนิ าถ พุทธมณฑล
๘.สํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
๑.ทําใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองของไทยหลังจากไดรับ
อิทธิพลจากชาติตะวันตก
๒.ทําใหทราบถึงคานิยมของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเมื่อมีอารยธรรม
ใหมเขามา

๙
๓.ทําใหทราบวาสถาบันสงฆมีการปรับตัวเปนอยางไรทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย

๑๐

บทที่ ๒
สถาบันสงฆไทยภายใตระบอบราชาธิปไตย*
พัฒนาการของสถาบันสงฆไทย
ชุมชนกอนการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย มีขนบธรรมเนียมประเพณี และคติความเชื่อ
ของตน เชน เรื่องอิทธิฤทธิ์และอํานาจตางๆในธรรมชาติ เรื่องชีวิตหลังความตาย เมือ่ ศาสนาพุทธ
แพรขยายเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิ เมือ่ ครั้งพระเจาอโศกมหาราช ไดสงพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระเปนหัวหนาสมณฑูตเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ ไดเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนาพุทธทีม่ ีการปฏิบัติจริงและไดผลจริงตอประชาชนนําไปใชในวิถีชีวิตประจําวัน กอใหเกิด
การตั้งมัน่ เจริญรุงเรืองและแพรขยายขึ้นไปยังตอนกลางบริเวณแถบลุมแมน้ําเจาพระยา ที่มีการ
พบหลักฐานตางสวนใหญเปนจารึกมีขอความสั้นๆ เชน คาถา เยธัมมา ที่เปนเรื่องของการดับทุกข
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ๘ และไดแพรคําสั่งสอนตอมายังบริเวณตอนเหนือ ดังจะ
เห็นไดจากตํานานจามเทวีวงศไดกลาวถึง การนําพระภิกษุสงฆผมู ีความรูในพระไตรปฎกมายัง
เมืองหริภุญชัยจํานวนถึง ๕๐๐ องค และกษัตริยที่ครองเมืองหริภุญชัยตอมาจากพระนางอีกหลาย
สิบพระองคตา งก็นับถือศรัทธาในศาสนาพุทธแทบทุกพระองค๙
เมื่อศาสนาพุทธเขามาตั้งมัน่
และเผยแพรคําสั่งสอนซึ่งสอดคลองผสมกลมกลืนกับ
ความเชื่อดัง้ เดิมไดเปนอยางดีไดรับการยอมรับในหมูคนไทย
ทําใหคนไทยนับถือพุทธศาสนา
ควบคูกับความเชื่อทางไสยศาสตรและโหราศาสตรมาตัง้ แตเริ่มแรกรับ เชน ความเชื่อในพุทธ
ทํานายทีว่ าศาสนาพุทธจะมีอายุเพียง ๕๐๐๐ ป ประชาชนจึงตองรีบเรงทํานุบาํ รุงใหเจริญสูงสุดทั้ง
*

ระบอบราชาธิปไตย เปนระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริยมีอํานาจเหนือผูคนทั้งปวงในแผนดิน มี
การเสริมความมั่นคงของสถาบันดวยการตรากฎมณเฑียรบาลและการกําหนดศักดินา การควบคุมหัวเมืองชั้นนอก
และเมืองประเทศราช เปนไปอยางผอนคลาย มีอิสระพอสมควร พระราชอํานาจที่แทจริงจึงมีเพียงในราชธานีและ
เขตหัวเมืองชั้นใน
๘
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๑๙–๒๐.
๙
พระยาปริยัติธรรมธาดา และ พระญาณวิจิตร, ผูแปล, คําแปลจามเทวีวงศพงศาวดารเมืองหริภุญชัย
(พระนคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๕), ๔๘–๔๙.

๑๑
ยังกลาวถึงมนุษยวา จะเสื่อมลง เล็กลงจนตองสอยตนพริกตนมะเขือ ตลอดจนอันตรธานของธาตุ
ทั้ง ๕ ที่เรียกวา ปญจอันตรธาน และความเชื่อในเรื่องของโลกวามีสนั ฐานแบน จึงมีการวาดรูป
หิรัญมวนแผนดินไวในการเขียนจิตรกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนของคนไทยที่เชื่อถือในสิ่งที่
มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลสิ่งตางๆใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได๑๐ ดังนั้นศาสนาพุทธจึงเปนปจจัย
สําคัญและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเมืองการปกครอง ทําใหผูปกครองเลือกเฟนเอาสิง่
ตางๆทีก่ ลมกลืนสอดคลองกับสภาพชีวิตเอามาใชประโยชนในการปกครอง และสามารถรวมรวม
อํานาจไวไดเหนือกลุมคนตางๆในสังคม ดวยเหตุนี้การมีอํานาจอันชอบธรรมในการปกครอง หรือ
การมีอํานาจเหนือประชาชน จึงตองใชศาสนาพุทธเปนกลไกในการปลูกฝงความคิดใหเกิดการ
ยอมรับอํานาจทางการเมือง เพื่อใหสะดวกในการปกครอง
แนวความคิดทางศาสนาพุทธ จึงเปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่งของผูปกครองในการรักษา
ความชอบธรรมและอํานาจ โดยผูปกครองมักจะใชบุคลากรของศาสนาพุทธ เปนผูคอยอบรมสั่ง
สอนบอกกลาวแกประชาชนวาความเชี่อเรือ่ งบุญบารมีนี้ เปนผลมาจากการกระทําของบุคคลใน
ชาติปางกอนที่กระทํากรรมดีมาไมเทากัน อันเปนผลถึงความแตกตางกันทางดานฐานะที่สูงต่ําของ
บุคคลในชาติน๑๑ี้ เรื่องบาปบุญคุณโทษจากการไมยอมรับถึงความแตกตางกันในสถานภาพของแต
ละบุคคล
และหลักการของความเชื่อเรื่องการสั่งสมบุญบารมีมีความสอดคลองเขากันไดดีกับ
ความเชื่อในเรือ่ งสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ อันเปนผลสงตอมาถึงความเชื่อในตัวผูนาํ วามีอํานาจมีฤทธิ์เหนือ
บุคคลธรรมดา
การศึกษาของพระสงฆสมัยพุทธกาล
การศึกษาสงฆหมายถึงสิ่งที่พระภิกษุ
สามเณรตองเลาเรียนคนควาทําความเขาใจ๑๒ ในสมัยพุทธกาล กอนทีพ่ ระพุทธเจาจะเสด็จ
ปรินิพพาน การศึกษาของพระสงฆและสามเณรแบงออกเปน ๒ สาขา คือ การศึกษาแบบคันถธุระ
ซึ่งไดแกการศึกษาพระธรรมวินัย คําสัง่ สอนของพระพุทธเจา และ การศึกษาแบบวิปสสนาธุระ อัน
ไดแกการศึกษาวิธีฝก หัดจิตใจของตนเองใหปราศจากกิเลสตางๆ ครั้นเมื่อพระพุทธองคเสด็จดับ
ขันธปรินพิ พานแลว พระสงฆสาวกของพระพุทธองค จึงไดรวบรวมพระธรรมวินยั และสังคายนา
คําสั่งสอน ที่ไดตรัสสั่งสอนแกบรรดาสาวกทั้งหลายไดไวทงั้ หมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ โดยแยก
๑๐

เสาวภา ไพทยวัฒน, สังคมไทย ๒๐๐ ป (กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๒๖), ๑๒๕–๑๒๗.
ปญญา บริสุทธิ์, โลกทัศนของคนไทย : วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ :
อักษรการพิมพ, ๒๕๒๓), ๙-๑๑.
๑๒
สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจง, รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), ๑.
๑๑

๑๒
ไวเปน ๓ หมวด คือ หมวดพระสูตร หมวดพระวินยั และหมวดพระปรมัตถ รวมเรียกทัง้ หมดนีว้ า
พระไตรปฎก ซึง่ เปนภาษาบาลีทงั้ หมด๑๓ เนื่องจากพระไตรปฎก ซึง่ จัดวาเปนคัมภีรของ
พระพุทธศาสนาเขียนไวเปนภาษาบาลีนเี้ อง การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตามพระไตรปฎก
หรือที่เรียกวาศึกษาพระปริยัติธรรมจึงตองกําหนดใหเรียนภาษาบาลี ทัง้ นี้เพื่อใหพระภิกษุสามเณร
ผูศึกษาไดเขาใจพุทธวัจนะในพระไตรปฎกไดอยางถูกตอง
ไมคลาดเคลื่อนเลือนไปจากเดิม
ขั้นตอนสําคัญของการศึกษาทางพระพุทธศาสนามี ๓ ขัน้ ตอนคือ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ดังนั้น
การศึกษาพระปริยัติธรรมดวยภาษาบาลีจงึ เปนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุดคือ
ปฏิเวธ
สถาบันสงฆไทยสมัยสุโขทัย สถาบันสงฆมีบทบาทสําคัญ ในดานศรัทธาความ
เชื่อถือของประชาชน มีอทิ ธิพลเหนือทุกคนตั้งแตผูปกครองลงมาจนถึงประชาชนโดยทั่วไป ดัง
ขอความในศิลาจารึกที่วา
คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหง เจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม
ชาวเจา ทวยปว ทวยนาง ลูกเจา ลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชาย ผูหญิง มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนณี่งจึ่งแลว๑๔

พระสงฆยังเปนผูที่สามารถกลอมเกลาใหประชาชนอยูในกรอบของศีลธรรม มีจิตใจฝง
แนนอยูก ับความเชื่อเรื่องบุญบาปนรกสวรรคและความไมเที่ยงแทแนนอน ซึง่ ในสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาลิไทยทรงไดพระราชนิพนธเรื่องไตรภูมิพระรวง เปนหนังสือที่กลาวถึงสัตวในภูมทิ ั้ง
๓ คือ สวรรค มนุษย นรก มีการบรรยายถึงนรกภูมิใหญ ๘ ขุม อธิบายใหเห็นภาพอยางละเอียดถี่
อันเปนการสะทอนถึงกุศโลบายอันชาญฉลาดในการอบรมสัง่ สอนขัดเกลาจิตใจของ
ถวน
ประชาชนใหเชื่อในเรื่องของบาปบุญประพฤติตนใหอยูใ นกรอบของศีลธรรมอันดีงาม๑๕

๑๓

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย (กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร, ๒๕๒๖), ๑.
๑๔
สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, ประชุมศิลา
จารึกภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๑), ๒๐.
๑๕
พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (นครหลวง : บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๕),
๒๒.

๑๓
มีการแบงคณะสงฆออกเปน ๒ คณะใหญๆคือ คณะคามวาสีและอรัญวาสี* มีการ
ควบคุมกันตามลําดับชั้น โดยมีสังฆราชของแตละฝายที่ไดรับสมณศักดิ์จากพระมหากษัตริยเปน
ผูปกครองสูงสุด๑๖ ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับสถาบันปกครอง ในสมัยสุโขทัย เปน
ความสัมพันธที่ดี พระสงฆจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี การดูแลควบคุมเปนการปกครอง
รวมกันไมมีความแตกแยก ทัง้ นี้อาจจะเนื่องมาจากสถาบันสงฆในสมัยนี้ยงั จะไมมีความซับซอน
ยุงยาก ในขณะเดียวกันสถาบันสงฆยังไดรับการอุปถัมภจากรัฐและประชาชน เชน การกอสราง
ปฏิสังขรณวัดวาอาราม การถวายจตุปจจัย การถวายทีด่ ิน ขาพระ เลกวัด โยมสงฆ เปนตน
เนื่องจากสถาบันสงฆ เปนศูนยรวมศรัทธาและความเชือ่ ถือของประชาชน รัฐจึงเขามา
อุปถัมภ เกื้อหนุนทัง้ ในดานการทํานุบํารุง สรางปฏิสงั ขรณวัดวาอาราม การถวายนิตยภัตร และ
การถวายสมณศักดิ์ ตลอดจนการวางรูปแบบการปกครองคณะสงฆ ใหมฐี านะเปนขาราชการของ
รัฐดานศาสนจักร สถาบันสงฆจึงตกเปนกลไกของฝายอาณาจักรในการสรางความชอบธรรมใหแก
ชนชั้นปกครอง๑๗
จากความสําคัญของสถาบันสงฆที่มีตอสังคมในแทบทุกดานของอาณาจักรสุโขทัย จึง
เปนจุดเริ่มตนที่ทาํ ใหวัดไดกาวขึ้นมาเปนศูนยกลางของสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ มี
อิทธิพลตอการดํารงชีวิต กอใหเกิดพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีตา งๆ ตลอดจน
ความสงบเรียบรอยของสังคมตามที่รัฐตองการ
การศึกษาของพระสงฆสมัยสุโขทัย พระสงฆเปนกลุมชนที่มีความรูของสังคมเปน
บุคคลมาจากหลากหลายอาชีพ มีความชํานาญในดานตางๆมากมาย เมื่อมาบวชเปนพระภิกษุ
สงฆแลวไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได เมื่อมีเวลาวางจึงไดอบรมสั่งสอนวิชาความรูตางๆ ตาม
ความชํานาญของแตละรูป สามารถรับบทบาทและหนาที่ในดานการศึกษาเลาเรียนของประชาชน
*

คามวาสีหรือคณะเหนือไดแกนิกายเดิม ถือการเรียนภาษามคธ ศึกษาพระพุทธวัจนะในพระไตรปฎก
และคัมภีรตางๆเปนสําคัญและนําไปเทศนาสั่งสอนประชาชน พวกนี้มักอยูตามวัดในเมือง มีบทบาทในดาน
พิธีกรรมในชีวิตประจําวัน นับเปนฝายคันถธุระ
สวนอรัญวาสีหรือคณะใตไดแก นิกายลังกาวงศที่เขามาทาง
นครศรีธรรมราช นิกายนี้จะอยูตามวัดในปาหางจากหมูบานออกไปแตมีระยะพอที่จะเขามาบิณฑบาตรถึงใน
หมูบานได ชอบธุดงดไปตามปา ยึดมั่นในการบําเพ็ญภาวนาหาความสงบ กระทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส ถือพระ
ธรรมวินัยเครงครัดเปนสําคัญ นับวาเปนพวกวิปสสนาธุระ
๑๖
เสฐียรพงษ วรรณปก, “การปกครองคณะสงฆ,“ ใน วิกฤตพุทธศาสนา, ศูนยมานุษยวิทยา สิรินธร
(กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๒), ๒๒๖.
๑๗
พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตน
รัตนโกสินทร ( พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ ) (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๒๐๕.

๑๔
ทั่วไป โดยจะเปนผูถายทอดความรูทงั้ ในดานความรูทวั่ ไป เรื่องทางศาสนา เรื่องการปกครอง เรื่อง
การคํานวณ รวมทัง้ ดานสถาปตยกรรมทางดานพุทธศาสนา ที่พระสงฆจะเปนแนะนําในการ
กอสราง เชน การสรางวัด สรางเจดีย โบสถ วิหาร การหลอพระพุทธรูป เปนตน วัดจึงกลายเปน
สถานที่ในการถายทอดวิชาความรูตางๆ พระสงฆจงึ มีหนาที่เปนผูอบรมสั่งสอนประชาชนทั้งทาง
โลกและทางธรรม ชาวบานตางก็ใหความเคารพนับถือเชี่อฟงพระสงฆมากกวาการเปนนักบวชแต
เพียงอยางเดียว๑๘จากหลักฐานพอสรุปไดวา การศึกษาของสงฆไทยเดิมยังไมมหี ลักสูตรที่แนนอน
การเรียนก็เรียนตามวังหรือวัด ครูผูสอนก็มีทั้งพระมหากษัตริย พระเถระชั้นผูใหญและผูมีความรู
ทางวิชาการทัง้ หลาย หลักฐานจากหนังสือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณที่วา “…พระภิกษุบางองคก็
ทรงไวซงึ่ คัมภีรพระวินยั ปฎกคัมภีรหนึง่ บาง สองคัมภีรบาง สี่คัมภีรบ าง บางองคก็ทรงไวไดซงึ่ พระ
สุตตันตปฎก สี่สิบพระสูตร รอยพระสูตร ยิ่งกวารอยพระสูตรก็มีบาง บางก็ทรงไวไดซึ่งพระอภิธรรม
ปฎก นับดวยสิบภารวารบาง ยิ่งกวารอยภารวารบาง…”๑๙ และจากศิลาจารึกในสมัยของพญาลิไท
ซึ่งปรากฏในหนังสือพงศาวดารรัชกาลที่ ๑ จารึกไววา “…ทรงเผดียงสงฆทั้งหลายใหมาเลาเรียน
พระไตรปฎกธรรม และศึกษาศิลปศาสตรวิชาการตางๆในบริเวณมหาปราสาท…”๒๐ สวนการ
ประเมินผลการเรียนการสอนหรือการสอบยังไมปรากฏใหเห็น
สถาบันสงฆไทยสมัยอยุธยา อาณาจักรอยุธยา มีทาํ เลที่ตั้งเหมาะสมกับการคาขาย
การควบคุมการผลิตภายในและการติดตอคาขายกับตางประเทศ
จึงมีลกั ษณะของการเปน
อาณาจักรภายในแผนดินและเปนอาณาจักรทางทะเลในตัวเอง๒๑ มีเหลาพอคาวาณิชชาวตางชาติ
เขามาติดตอซือ้ ขายและอยูอ าศัยเปนจํานวนมาก กลาวกันวา มีพอคาตางชาติจํานวนมากใน
อยุธยาจนกระทั่งเมื่อเดินอยูท ี่ถนนจะไดยินภาษาตางๆถึง๒๐ภาษา๒๒ อาณาเขตของตัวเมืองขยาย
๑๘

ชูศักดิ์ แซเอี๊ย และคณะ, ประวัติความเปนมาของพระสงฆ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆที่เกี่ยวของกับหลักฐานทางโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒, ๒.
๑๙
กระทรวงศึกษาธิการ, นางนพมาศหรือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา,
๒๕๐๕), ๑๑.
๒๐
เจาพระยาทิพากรวงศ, พงศาวดารรัชกาลที่ ๑ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๑.
๒๑
ชาญวิทย เกษตรศิริ, อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยา
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), ๓.
๒๒
วรพร ภูพงศพันธ, “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ถึง
ค.ศ.๑๗๖๗“ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๙.

๑๕
ใหญโตขึ้นเพือ่ รองรับการเขามาอยูอาศัยของผูคนเปนเหตุใหสภาพการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา เริ่มเปลีย่ นรูปแบบจากเทวราชาออนๆ ใน
ตอนแรก จนมาเปนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มตัว ที่อาํ นาจการเมืองการปกครองเปน
ของพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว พระองคเปนทั้งเจาชีวิตและเปนทัง้ เจาแผนดิน ดังที่กฎหมาย
พ.ศ.๑๙๐๓
ลักษณะเบ็ดเสร็จในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท๑ี่ (พระเจาอูทอง)ประกาศใชเมื่อ
(ค.ศ.๑๓๖๐) วา ”…ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรี
รมย เปนที่แหงพระเจาอยูห วั ราษฎรทัง้ หลายผูเปนขาแผนดินอยู จะไดเปนที่ราษฎรหามิได…”๒๓ยัง
มีการปรับปรุงแกไขระเบียบการปกครองอีกหลายประการ เชน ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ไดทรงออกพระราชกําหนดศักดินาที่วา ดวย กรรมสิทธิก์ ารถือทีน่ าโดยใหบุคคลตางๆเปนเจาของที่
นาไดตามยศถาบรรดาศักดิท์ ี่ไดรับพระราชทาน ใครมียศสูงก็ไดถือครองทีน่ าไดจํานวนมาก ใครมี
ยศต่ําก็ถือที่นาไดจํานวนนอยลงมา ประชาชนของอาณาจักรอยุธยาทุกคน(ยกเวนพระสงฆ)ถูก
ควบคุมโดยระบบศักดินาและยังถือวาเปนเครื่องกําหนดชนชั้น สิทธิและหนาที่ของคนในสังคมอีก
ดวย๒๔
ในดานเศรษฐกิจ ความขัดแยงกับเพื่อนบานลดนอยลงมากหลังสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวร สภาพบานเมืองมีความสงบสุข ดังนัน้ ความสัมพันธทางการคากับตางประเทศเริ่มมีมาก
ขึ้น มีการตัง้ พระคลังสินคาขึน้ ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๑–๒๑๘๘) เพื่อควบคุม
ราคาสินคาและการขนสงเขาออก มีการผูกขาดสินคาโดยรัฐเรียกวา สินคาของหลวง ผูใดมีสินคา
ตองการจะขาย ตองนํามาขายใหกับรัฐกอน รัฐจะเปนผูกาํ หนดราคาสินคาและนําไปขายให
ตางประเทศเอง๒๕ และมารุงเรืองสูงสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ.๒๑๙๙–๒๒๓๑) ที่มี
ความสัมพันธทางการคาและการทูตกับตางประเทศอยางกวางขวาง เกิดตลาดและชุมชนทีอ่ ยู
อาศัยหลายแหง กรุงศรีอยุธยาเปนที่รวมสินคาหลากหลายชนิดจากดินแดนตางๆ ทั้งใกลเคียงและ
จากแดนไกลรวมทัง้ ฝรั่งชาติตะวันตก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให
จําเปนตองมีการปรับปรุงวิธกี ารปกครองใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองเพื่อการควบคุม
๒๓

สุขสมาน วงศสวรรค, ประวัติศาสตรการปกครองไทย (ตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงเปลี่ยนเปน
ประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีระพัธนา, ๒๕๒๗), ๗๖.
๒๔
จิตร ภูมิศักดิ์, โฉมหนาศักดินาไทย, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา, ๒๕๔๑), ๔๔.
๒๕
นคร พันธณรงค, ประวัติศาสตรไทยตอนตน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพิฆเณศ, ๒๕๒๑), ๑๖๕.

๑๖
ประชากรใหสงั คมเกิดความสงบเรียบรอย
และยังเปนการสรางความมัน่ คงใหแกองค
พระมหากษัตริยอีกทางหนึง่ ดังนัน้ ในสังคมของอาณาจักรอยุธยาวัดจึงกาวมาเปนศูนยกลางของ
สังคม เนื่องจากพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครนูปถัมภก นับตั้งแตตอนตน
ของอาณาจักรมีการถวายวังใหเปนวัด๒๖ และการทรงผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัด
จุฬามณี ถึง ๘ เดือน ซึ่งนับไดวาเปนพระมหากษัตริยพ ระองคแรกของอยุธยาทีท่ รงออกผนวชจน
เปนธรรมเนียมของบานเมืองสืบตอมา๒๗ ดวยเหตุนี้ศาสนาพุทธจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูปกครอง
นํามาใช เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง และยังเปนพืน้ ฐานการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสังคม มีความเหมาะสมในการปลูกฝงทัศนคติ ความคิดและความเชื่อตามที่ผปู กครองคาดหวัง
จากการที่ประชาชนถือวาพระมหากษัตริย เปนสิง่ ศักดิสิทธิ์สูงสุดเปนศูนยกลางของอาณาจักร ราช
จึงเปนแรงจูงใจใหประชาชน
สํานักถือวาเปนศูนยกลางของขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งปวง
สนับสนุนพุทธศาสนาตามไปดวย
ชนชั้นสูงและผูที่มั่งคัง่ ร่ํารวยในสมัยอยุธยา
จึงนิยมสรางวัดตามแบบอยางจาก
พระมหากษัตริย
การสรางวัดหรือวัตถุสถานทางศาสนาคนไทยยอมทุมทั้งกําลังกายและกําลัง
ทรัพยสนิ เพื่อจะไดผลอานิสงฆติดตัวไปในภายภาคหนา การสรางวัดแตละวัดจะตองใชชางฝมอื
จํานวนมาก ไมวาจะเปนชางปูน ชางไม ชางกระเบื้อง ชางทาสี ฯลฯ ถาผูสรางเปน
พระมหากษัตริย หรือขุนนางชั้นผูใหญ ก็พอหาชางฝมอื ชั้นครูไดไมยาก และวัดที่สรางมักจะมีวิจติ ร
สวยงามกวาวัดที่ราษฎรเปนผูสราง๒๘ และเมื่อทําแลวเปนการทําบุญทํากุศลทีม่ ีอานิสงฆแรงกวา
การทําบุญอยางอืน่ บุญกุศลจากการสรางวัด จะชวยใหผูที่สรางไดไปอยูในที่สุคติหรือสวรรคเมื่อ
ตายไป
หรือถาจะกลับมาเกิดใหมในโลกมนุษยอกี
ก็จะเกิดเปนมนุษยที่มีความสมบูรณ
เพรียบพรอมดวยเกียรติยศและทรัพยสมบัติ บุญกุศลที่ทนั ตาเห็นในการสรางวัดก็คอื ผูสรางได
รับคําสรรเสริญ ผูสรางไดใชวัดเปนที่ประกอบการกุศล ใชวัดเปนที่เผาศพหรือฝงศพของคนตาย
และใชวัดเปนสถานที่บวช สถานที่เลาเรียน๒๙ ผูท ี่มีทรัพยสินมากๆจึงนิยมสรางวัดของวงศตระกูล

๒๖

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง
วิทยา, ๒๕๑๖), ๑๑๒.
๒๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๒.
๒๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุสรางวัดในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพอําพล
พิทยา, ๒๕๐๒), ๒๖๗–๒๗๐.
๒๙
ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๒๓)
, ๒๕๔–๒๕๕.

๑๗
ตัวเองเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบพิธีตา งๆของคนในวงศตระกูล เปนที่เลนของลูกหลานและยังเปน
ที่เชิดหนาชูตาของวงศตระกูลดวย ถาบุตรหลานไปเลนยังวัดผูอื่น ก็จะเปนที่อับอาย๓๐
การศึกษาของพระสงฆสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาผูที่มกี ารศึกษาดีที่สุด คือ
พระภิกษุสงฆ เพราะตองแสดงธรรมสัง่ สอนประชาชนพลเมืองและไมตองพะวงกับการประกอบ
อาชีพเหมือนบุคคลจําพวกอื่น ไมตองออกรบ ไมตองทํางานโยธา พระภิกษุถือวาเปนหนาที่ของตน
ที่จะสัง่ สอนพลเมืองใหมีความรูทงั้ ทางโลกและทางธรรม จึงไดรับการนับถือทัง้ ฐานะผูถ ายทอด
วิชาความรู และในฐานะเปนผูสืบทอดศาสนาพุทธใหถาวร ในตอนแรกๆไมวาจะเปนสถานที่ศึกษา
ผูสอน ตลอดจนการประเมินผลการศึกษายังคงเปนเชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย การสอบไลหรือการ
ประเมินผลตามอัธยาศรัยของผูสอนนอกเหนือไปจากการทองจําปากเปลา ตอมาการศึกษาของ
พระสงฆเริ่มเขารูปเขารอยมากขึ้น มีการจัดตั้งหลักสูตร มีการทดสอบหรือประเมินผล เพื่อบรรจุผูมี
ความรูความสามารถในตําแหนงตางๆใหเหมาะสม สําหรับเรื่องหลักสูตรไดแบงหลักสูตรการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมออกเปน ๓ ขัน้ คือ ขั้นที่ ๑ บาเรียนตรี ตองแปลจบพระสูตร ขั้นที่ ๒
บาเรียนโท ตองแปลจบพระสูตรและพระวินัย และขัน้ ที่ ๓ บาเรียนเอก ตองแปลจบพระสูตร พระ
วินัยและพระอภิธรรม๓๑ นับไดวาเปนจุดริเริ่มของการศึกษาของสถาบันสงฆ อันเปนการสราง
รากฐานในสมัยตอมาเปนอันมาก
ประชาชนนับถือวัดวาเปนแหลงเผยแพรความรูท ี่ดีที่สุด ในสมัยสมเด็จพระเจาบรม
โกศ ไดทรงเอาพระทัยเรื่องการศึกษาเลาเรียนหนังสือยิง่ กวาสมัยใด บุตรหลานที่ขา ราชการนํามา
ถวายตัวทําราชการนัน้ หากใครยังไมไดบวชเรียนก็ไมทรงรับเขาเปนขาราชการ
ดังที่ปรากฏใน
เมื่ออายุครบ
คําใหการขุนหลวงหาวัดวา“…บรรดาพระราชวงศานุวงศและมหาดเล็กทั้งปวงนัน้
อุปสมบทก็ทรงเปนพระธุระในการจัดใหอุปสมบท ถายังมิไดอุปสมบทแลวก็ยังไมใหรับราชการ
…”๓๒
การบวชเรียนถือไดวาเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาของคนไทยในอดีต สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงประเพณีการบวชเรียนไววา
๓๐

ประชุมพงศาวดาร เลม ๓๗ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ (ตอ), เรื่องกรุงเกา (พระนคร : องคการคา
ของคุรุสภา, ๒๕๑๒), ๑๐๖.
๓๑
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๒.
๓๒
สํานักพิมพคลังวิทยา, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดาร ฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๑), ๓๘๕.

๑๘
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการที่บวชเรียนถือเปนประเพณีวา ผูชายทุกคนควรจะตองบวช เปนเหตุใหมี
พระภิกษุสงฆมากมายขึ้นหลายเทา อีกประการหนึ่งเมื่อประเพณีการบวชเรียนแพรหลาย ยอมมีผู
บวชแตชั่วคราว โดยมากถือเอาการศึกษาเปนสําคัญในการบวช การเลาเรียนจึงเจริญขึ้นตามวัด วัด
จึงไดเปนสถานที่ศึกษา๓๓

แมกระทัง่ เอกอัครราชฑูตและบาทหลวงชาวตะวันตก ไดบันทึกเรื่องราวเกีย่ วกับการ
สรางวัด และการศึกษาในสมัยอยุธยาไววา ชาวอยุธยานิยมสงลูกหลานใหไปอยูกบั พระทีว่ ัดเมื่อ
อายุได ๗-๘ ป เพื่อใหพระสงฆไดสอนวิชาความรูเพือ่ การนับเลขและเขียนอานหนังสือ๓๔ และที่
เกี่ยวกับการสรางวัดไววา ชาวอยุธยาผูใดถามีความร่ํารวยเงินทองขึน้ มาสิ่งที่อยูในความคิดคือการ
สรางวัด๓๕
วัดในสมัยอยุธยาเปนสถานศึกษา เปนหองสมุดสําหรับผูที่สนใจจะอานคนควาหรือ
คัดลอก ประชาชนชอบสรางหนังสือทางศาสนาและหนังสือที่ชวยในการศึกษาถวายแกวัดดวย
เพราะคนโบราณไมชอบเก็บหนังสือไวบนบานเพราะเคารพตัวอักษร ไมวาจะเปนอักษรขอมหรือ
อักษรไทยกลัวจะเผลอเดินเฉียดกรายหรือขามหนังสือ ซึง่ จะทําใหเกิดเสนียดจัญไรในปจจุบนั และ
ตองตกนรกเมือ่ สิ้นชีวิต ถาผูสะสมหนังสือถึงแกกรรมคนในบานมักจะขนหนังสือไปถวายวัด คนที่
ไมเอาหนังสือไปถวายวัด บางคนถึงแกเอาหนังสือขึน้ ไวบนขื่อ หรือใสสาแหรกแขวนไวกับขื่อ จะได
วัดจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคม
เพราะประชาชนนับถือ
ปองกันมิใหคนขาม๓๖
พระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆอยางแนนแฟน วัตถุใดๆที่มีความเกีย่ วของกับศาสนาแมแต
กําแพงวัดและใบลานที่มีอักษรขอมจารึกอยูก็ไดรับการเคารพนับถือเปนอยางสูง ผูก ระทําผิดตอสิ่ง
ที่เกี่ยวของสัมพันธกับศาสนาจะถูกลงโทษสถานหนัก เชน ถามีโจรลักเอาพระพุทธรูปไปเผาลอก
การเคารพนับถือ
เอาทองถาถูกจับไดก็จะถูกจับใสเตาเพลิงเผาเชนเดียวทีท่ ํากับพระพุทธรูป
พระภิกษุสงฆของประชาชนในสมัยอยุธยามีอยู 2 สถานะคือ เคารพในฐานะที่เปนสาวกของ
พระพุทธเจาและเคารพในฐานะที่เปนผูทมี่ ีความรูสงู สามารถอานและทองจําภาษาบาลีอันเปน
ภาษาที่ศักดิ์สทิ ธิ์ และสามารถสวดมนต สวดคาถานําศิรมิ งคลมาสูพ วกตน ชาวบานจึงชอบเขาวัด
๓๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุสรางวัดในประเทศไทย, ๒๓.
ลา ลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบร ฉบับสมบูรณ เลม๑, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร :
กาวหนา, ๒๕๑๐), ๒๖๑.
๓๕
เรื่องเดียวกัน, ๕๕๓.
๓๖
ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๗๑.
๓๔

๑๙
เพื่อขอคําแนะนําและความชวยเหลือจากพระสงฆทั้งในเรื่องชีวิตประจําวัน ขอใหตั้งชื่อลูก ขอยา
รักษาโรคภัยไขเจ็บ ขอฤกษแรกนา ฤกษลงเสาเอก ทํานายฝน ทํานายโชคชะตา รดน้ํามนต ขจัด
เสนียดจัญไร ขับไลภูติผีปศาจ ขอตะกรุดและผาปะเจียดสําหรับปองกันอาวุธจากขาศึก๓๗
จึงเปนเหตุสนับสนุนใหวัดจัดการศึกษาใหแกประชาชน มีหนาที่ทางการศึกษามาเปน
เวลานานแลว สถาบันสงฆจึงเปนผูท ี่ถา ยทอดความรูแ ละโลกทัศนในดานตางๆ ไมวา จะเปน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยพิธีกรรมและคําสั่งสอนเปน
สื่อกลางระหวางผูปกครองและประชาชน บทบาทของสถาบันสงฆ มีสว นสําคัญตอความมัน่ คง
ของบานเมือง และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมอยางมาก
สถาบันสงฆไทยสมัยกรุงธนบุร-ี รัชกาลที่ ๔ ในขณะที่กรุงศรีอยุธยากําลังจะเสียที
แกพมานัน้ พระเจาตากสินไดยกกําลังออกไปจากกรุงศรีอยุธยาไปทางตะวันออก ทรงตองการ
ควบคุมหัวเมืองชายทะเลทางดานตะวันออกเพื่อเปนฐานทัง้ ทางดานเสบียงและกําลังพล ดังนัน้
การแผอิทธิพลจึงกระทําไดโดยไมยากนักเพราะวาดินแดนแถบนีย้ ังปลอดจากการควบคุมของพมา
ดังทีพ่ ระราชพงศาวดารฉบับพระ
เมื่อตั้งมัน่ ไดแลวจึงยกกําลังกลับมายึดกรุงศรีอยุธยาคืน
ราชหัตถเลขา ไดกลาวถึงแนวความคิดของพระองคทจี่ ะกลับไปฟน ฟูอาณาจักรอยุธยาใหรุงเรือง
เหมือนดังเดิมวา
พระยากําแพงเพชรจึงปรึกษากับนายทหารและรี้พลทั้งปวงวา กรุงเทพมหานครคงจะเสียทีแกพมา
เปนแท ตัวเราคิดจะซองสุมประชาราษฎรในแขวงหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงใหไดมาก แลวจะยก
กลับเขาไปกูกรุงใหคงคืนเปนราชธานีดังเกา แลวจักทํานุบํารุงสมณพราหมณาประชาราษฎรซึ่ง
อนาถาหาที่พักบมิไดใหรมเย็นเปนสุขานุสุขและจะยอยกพระบวรพุทธศาสนาใหโชตนาการไพบูลย
ขึ้นเหมือนอยางแตกอน๓๘

เมื่อพระองคทรงสรางศูนยกลางแหงใหม ก็ทรงพระราชดําริถึงเรื่องพระพุทธศาสนาวา
นับแตเสียกรุงศรีอยุธยา วัดวาอารามและบานเรือนไดถูกเผาจนวอดวายหนังสือตางๆ พรอมทั้ง
คัมภีรพระไตรปฎกไดสูญหายไปในครั้งนี้เปนอันมาก
พระองคทรงกังวลตอการดํารงอยูข อง
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิง่
ไดทรงสืบแสวงหาตนฉบับพระไตรปฎกตามหัวเมืองตางๆที่ยงั คง

๓๗

ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๕๘–๒๕๙.
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลัง
วิทยา, ๒๕๑๖), ๓๐๐–๓๐๑.
๓๘

๒๐
เหลือรอดอยูใหเอาลงมาคัดลอกจําลองไวเพื่อสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงสําหรับพระนครขึ้น๓๙
สวนพระภิกษุสงฆในขณะนัน้ ยังบกพรองในเรื่องของพระวินยั และศีลธรรมอยูเปนอันมาก จึงรับสั่ง
ใหเสาะแสวงหาพระสงฆผทู รงความรูใหมาประชุมกัน ณ วัดบางหวาใหญ เพื่อคัดเลือกพระสงฆ
ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะแลวนิมนตใหไปอยูตามอารามตางๆ ในกรุงธนบุรี
ทําหนาที่สงั่ สอนพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัง้ หลาย
ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี เปนสมัยที่บานเมืองอยูในชวงบานแตกสาแหรกขาด ทรงตอง
กูชาติ ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรํากับการทําศึกสงครามแทบตลอดรัชกาล ทรงตองการใหประชาชน
เขามารวมกันอยูที่ตัวนครหลวงของอาณาจักร
ทรงพยายามปรับสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมใหมี
เสถียรภาพและความมั่นคง ทรงพยายามสรางความเจริญรุงเรืองใหแกบานเมือง ตลอดระยะเวลา
๑๕ ป จึงเปนชวงเวลาของการรวบรวมอาณาเขตสรางบานเมืองขึ้นมาใหมตามรูปแบบของสังคม
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จึงไมคอ ยมีโอกาสในการทํานุบํารุงบานเมืองในดานอื่นๆ สําหรับ
ดานพระพุทธศาสนาไดทรงเอาพระทัยใสเทาที่โอกาสจะอํานวยให การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น
ในสมัยกรุงธนบุรีเปนการปรับตัวเพื่อสรางพื้นฐานแบบใหมใหเขากับสถานภาพใหม
ที่มีความ
แตกตางไปจากสมัยอยุธยา
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ยุคในการสรางกรุงเทพฯนี้ ประเพณีการสรางวัดเพื่อ
บรรจุอัฐิยังมิไดเลิกรางไป เมื่อบานเมืองสงบสุขจํานวนวัดที่สรางกันก็เห็นจะมีความทวีมากขึ้น
มากกวายุคกรุงศรีอยุธยาเสียอีก มีการสังคายนาพระไตรปฎก มีการปฏิสังขรณวัดวาอารามเปน
จํานวนมาก และที่สําคัญมีการตรา“กฎหมายพระสงฆ” เพื่อใชบังคับแกพระสงฆใหประพฤติปฏิบตั ิ
อยูในพระธรรมวินยั ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เนื่องจากพระสงฆยังคงหยอนยานในพระ
ธรรมวินัย มีวตั รปฏิบัติหลายอยางเหมือนกับชาวบาน ดังขอความในกฎหมายตราสามดวงที่วา
“…แลพระภิกษุทุกวันนี…
้ มิไดรักษาปาติโมกขตามอริยวงษประเพณีประติบัด
เขาระคลคบหา
ฆราวาสติดดวยเบญจกามคุณมิไดเห็นแกพระศาสนา…”๔๐ ภารกิจอันใหมที่กษัตริยตนราชวงศ
จักรีทรงสรางความมัน่ คงความบริสทุ ธิ์ใหแกพุทธศาสนา คือ การออกกฎหมายเกีย่ วกับพระสงฆ ที่
ไมเคยมีแบบอยางมากอน๔๑
๓๙

เสทื้อน ศุภโสภณ, สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและบทบาทชาวจีนในสยาม (กรุงเทพฯ : ศูนยการ
พิมพพลชัย, ๒๕๒๗), ๖๖.
๔๐
องคการคาของคุรุสภา, กฎหมายตราสามดวง เลม ๔ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๑๗๑.
๔๑
นิธิ เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทร ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
บรรณกิจ , ๒๕๒๓), ๕๗.

๒๑
สถาบันสงฆไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ ๑–๓) ยังคงมีความสําคัญเปนจุด
ศูนยกลางของสังคม มีบทบาทหนาทีท่ ี่สบื ทอดความตอเนื่องมาจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา จน
มาถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั เมื่อชาติตะวันตกเริ่มขยายอิทธิพลเขามา
ทั้งทางดานการเมืองและวิทยาการสมัยใหมที่เปนลักษณะของความเปนวิทยาศาสตรมากกวา ทํา
ใหกลุมชนชัน้ ปกครองที่มกี ารติดตอสื่อสารกับหมูชาวตะวันตก ไดรับรูไดเห็นสิ่งทีว่ ิทยาการแบบ
ตะวันตกสามารถพิสูจนใหเห็นสิง่ ตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุมีผล ซึ่งแตกตางจากแนวความคิด
ดั้งเดิมของคนไทยเราสวนใหญ และการขยายตัวทางการคายังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลก
ทัศนเกิดขึน้ กับชนชัน้ นําและพอคา ทีม่ ีการติดตอสัมพันธรูเห็นความเปนไปในโลกกวางมากกวา
ผูอื่น จึงมีระบบความคิดที่เปนเหตุเปนผลมากกวา
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางศาสนา ปรากฏอยางชัดในตอนปลายรัชกาลที่ ๓
เมื่อเจาฟามงกุฎ (รัชกาลที่ ๔) ทรงยอมรับความรูเรื่องโลกกลมตามสมัยนิยม ทําใหพระองคทรง
เลิกเชื่อถือในความคิดเรื่องไตรภูมิ๔๒ ทรงแสดงเจตนารมยในการประกาศตั้งธรรมยุตนิ ิกาย เพื่อการ
พิสูจนความเปนจริงในหลักธรรมของพุทธศาสนาตามโลกทัศนที่ยึดมัน่ ทางจิตใจ
โดยสามารถ
ประสานกับความคิดความเชื่อตางๆตามอิทธิพลของมิชชั่นนารีทนี่ ํามาเผยแพรไดเปนอยางดี เมือ่
พระองคเสด็จขึ้นครองราชย พระองคทรงปฏิบัติภารกิจที่มีตอประชาชนในการขจัดความงมงายใน
ดานความเชื่อที่อยูนอกเหนือจากหลักธรรมของพุทธศาสนา ในรูปแบบความเชื่อในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
เชน ทรงประกาศชี้แจงเกีย่ วกับการเกิดฝนตามหลักการของวิชาวิทยาศาสตร “…ทรงคํานวณวาจะ
เห็นสุริยปราคาหมดดวง ซึ่งทาทายตําราโหราศาสตรของไทยแตโบราณ ซึ่งเชื่อวามีแตจันทรุปราคา
เทานั้นที่จะทําใหดวงจันทรมดื หมดดวง เมือ่ พระองคพิสจู นไดสําเร็จทรงปติยินดีมาก…”๔๓
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนชั้นปกครองของไทยไดรับอิทธิพลทางความคิดและชื่นชมอารย
ธรรมตะวันตกโดยผานระบบการศึกษา บุคคลเหลานีม้ คี วามกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคานิยมตางๆ คติความคิดที่เกีย่ วกับนรกสวรรค ชีวิตหลังการตาย ชาตินี้
และชาติหนาถูกลดความสําคัญลง ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยพระโพธิสัตวถูกละทิ้งไป ทรงเปน
กษัตริยพระองคแรกที่ประกาศชัดเจนวา ”มิทรงเอื้อมอาจปราถนาพุทธภูมิ” ทรงเห็นวานิพพานหรือ
โลกุตรธรรมเปนเรื่องของพระหรือผูประสงคจะละโลกเทานัน้
ปุถุชนทีย่ ังอยูในโลกควรสนใจและ

๔๒

อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔– พ.ศ.๒๔๗๕
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๓๑.
๔๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (ธนบุรี : เฉลิมชัยการพิมพ, ๒๕๑๔), ๓๖–๓๙.

๒๒
มุงหวังเพียงแคโลกียธรรมหรือความสําเร็จทางโลกเทานั้น๔๔ ตลอดจนนําความเชือ่ และทัศนคติ
แบบตะวันตกมาใชในการกําหนดนโยบายตางๆศาสนาพุทธถูกปรับใหสอดคลองกับวิทยาศาสตร
การศึกษาของพระสงฆสมัยกรุงธนบุร-ี รัชกาลที่ ๔ การศึกษาของพระสงฆใน
ชวงเวลานี้ยงั คงใชรูปแบบจากสมัยอยุธยาเปนแบบอยาง ในระยะนี้การศึกษาของพระสงฆจัดใหมี
ที่หอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังมีการจางอาจารยและใหพระบรมวงศานุวงศ
ขาราชการตลอดจนราชบัณฑิต ไปบอกหนังสือพระสงฆที่ทองพระโรงตามวังของเจานายบาง ตาม
ศาลาการเปรียญตามวัดใหญบาง ในรัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดใหสรางเกงที่ริมหอพระปริตในบริเวณ
พระทีน่ ั่งอมรินทรวนิ ิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เพื่อการเรียนของพระสงฆ และยังมีการจาง
อาจารยไปบอกหนังสือแกพระสงฆตามวัดวาอารามตางๆมากขึ้น ตอมาในป ๒๓๘๓ โปรดใหมีการ
สอนขึ้นที่พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาททัง้ ๔ มุข โดยมีอาจารยประจํามุขละ ๑ คน
ตั้งแตรัชกาลที่ ๓ เปนตนมา พระราชวังไดกลายเปนโรงเรียนปริยัติธรรม มีการสอนและการสอบ
ไปดวย การสอบก็เปนแบบปากเปลายังไมมีการเขียนคือใหผูสอบมาทําการจับฉลากขอสอบใคร
จับไดตรงไหนก็แปลตรงนั้น
โดยมีพระสงฆชั้นผูใหญและราชบัณฑิตที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการในการควบคุมการสอบและการใหคะแนน การจับ การจับฉลากนั้นทํากอนแปล…เวลา
แปลใหประโยคตนเขากอน คือ ประโยค ๑ แลวก็ประโยคสูงขึ้นตามลําดับ ใครแปลผานประโยค
ใดแลว วันรุงขึ้นก็มาแปลประโยคสูงขึ้นไปตามลําดับ เมื่อผานประโยค๓แลว ก็นับวาเปนเปรียญ
ชั้นสามัญ แลวใหหยุดพักเพื่อไปเตรียมตัวแปลประโยค ๔ และใหพวกประโยค ๔ ไดสอบตอไป๔๕

จนถึงรัชกาลที่ ๔ จึงยายไปเรียนทีว่ ัดพระแกว โดยทรงโปรดเกลาใหสรางเกง ๔ หลัง
สําหรับบัณฑิตบอกหนังสือแกพระสงฆทหี่ นาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผูสอนสวนใหญไดแกราช
บัณฑิต พระบรมวงศานุวงศและขาราชการที่มีความรู การสอบทําขึ้นโดยการใหแปลหนังสือผูกใบ
ลานที่จับสลากได ถาแปลไมถูกใหแกตัว ๓ ครั้ง ถาไมไดนบั วาสอบตก การพิจารณาการแปลนี้ผา น
การพิจารณาทั้ง ๓ กอง สอบไดก็นับวาเปน ๑ บทเรียน ถาใหแกไขแลวไมถูกตอง ๓ ครั้งถือวาตก
ในรัชกาลที่ ๓ จัดใหมีการสอบ ๓ ปตอครั้ง๔๖ โดยใหมีการสอบในวัดทีส่ มเด็จพระสังฆราชทรง

๔๔

พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๒), ๑๒.
สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๔), ๒๓๗–๒๓๙.
๔๖
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษา, สภาพการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๓.
๔๕

๒๓
ประทับอยู ในรัชกาลที่ ๔ ในชวงทีต่ ําแหนงพระสังฆราชยังวางอยู ทรงโปรดใหมีการสอบที่
พระบรมมหาราชวังบาง ที่วดั พระศรีรัตนศาสดารามบาง พระที่นงั่ พุทไธสวรรคบาง
การศึกษาของพระสงฆตงั้ แตสมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่ ๔ จะมีลักษณะของคานิยมทาง
ศาสนาพุทธอยูมาก มีการสอนใหรูถงึ ทีม่ าของศาสนาอยางลึกซึ้ง เพื่อไมใหคลาดเคลื่อนไปจาก
การเรียนการสอนนัน้ กําหนดเอาพระไตรปฎกที่จารึกในใบลานเปนหนังสือแบบเรียน๔๗
ดั้งเดิม
ผูสอนสวนใหญไดแกพระมหากษัตริยหรือราชบัณฑิตผูร ูทั้งหลายในราชสํานัก
จึงตองคํานึงถึง
ความสําคัญของรัฐและการเชื่อฟงของประชาชน
ดวยเหตุนี้การศึกษาของพระสงฆจึงมี
ความสําคัญตอสังคมไทยในอดีตอยางมาก
เมือ่ พระสงฆมีความรูก็สามารถถายทอดใหแก
ประชาชนไดเปนอยางดี เพราะพระสงฆเปนทีเ่ คารพนับถือของชาวบาน จึงถายทอดไปสูชาวบาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพกวาบุคคลอื่น เมื่อพระสงฆมบี ทบาทสําคัญตอสังคม สถาบันสงฆจึงมี
อิทธิพลอยางมากตอทัง้ ประชาชน ตอรัฐ และที่สําคัญคือตอความมัน่ คงของตัวสถาบันสงฆเอง
สถาบันสงฆและการศึกษาของพระสงฆสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย(รัชกาลที่ ๕
- พ.ศ.๒๔๖๔) การศึกษาของพระสงฆไดกาวเขาสูยุคใหมอีกขัน้ หนึ่ง เริ่มตั้งแต พ.ศ.๒๔๑๔ ไดมี
การแยกการศึกษาออกเปน ๒ สวนอยางชัดเจนคือการศึกษาของพระภิกษุสงฆสามเณรกับ
การศึกษาทางโลกไดแยกออกจากกันเปนคนละสวน
แตการศึกษาของเด็กก็ยังใชพระสงฆเปน
ผูสอน
นับตั้งแตรัชกาลที่ ๓ เปนตนมา ไดมีการเรียนการสอบปริยัติธรรมในพระราชวังดวย แต
ครั้นมาถึงรัชกาลที่ ๕ งานทุกสวนไดขยายมากขึ้น ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว จึงโปรดใหยายการสอนพระปริยัติธรรมที่หนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกไปตั้งเปน
บาลีวทิ ยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ เรียกวา “มหาธาตุวทิ ยาลัย” และใน พ.ศ.๒๔๓๒ มีการจาย
เงินเดือนแกครูและคาใชสอยสําหรับวิทยาลัยอีกดวย นับเปนวิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทย๔๘
พระองคทรงตระหนักดีวา
พระเจานองยาเธอกรมหมืน่ วชิรญาณวโรรส
ทรงมัน่ คงใน
พระพุทธศาสนาและทรงเอาใจใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ทรงโปรดใหเปนผูคอยดูแลและ
ควบคุมการศึกษาของพระสงฆ ทรงเปนผูรเิ ริ่มและดําเนินการจัดการศึกษาใหแกพระสงฆอยางเปน
แบบแผนเดียวกันทัว่ ประเทศ ทรงแตงแบบเรียนดวยพระองคเอง และมีอิทธิพลตอพระสงฆไทยโดย
๔๗

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ
สงฆ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗), ๑๗.
๔๘
กรมการศาสนา ฝายวิจัยกองวางแผน, “รายงานเรื่องการศึกษาของคณะสงฆไทย,” ๒๕๑๖. (อัด
สําเนา).

๒๔
หลักสูตรและแบบเรียนก็ยงั คงใชอยูทกุ วันนี๔๙
้
จึงโปรดใหตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยขึ้นทีว่ ัดบวร
นิเวศวิหาร เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖ โดยมีพระราชประสงคใหใชเปนสถานศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมและเผยแพรพุทธศาสนาดวย ทรงมอบภาระกิจจัดการทัง้ หมดใหอยูภายใตการอํานวยการ
ของพระเจานองยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส สวนพระองคทรงรับเอาวิทยาลัยแหงนี้ไวในพระ
บรมราชูปถัมภ โดยทรงพระราชทานทรัพยบํารุงประจํา ปละ ๖๐ ชัง่ (๔,๘๐๐ บาท)๕๐ ในตอนแรกมี
พระราชประสงคในการจัดการศึกษาของคณะสงฆเพียงเพื่อการปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม
ใหสูงขึ้น และใหเปนศูนยเผยแพรเทานัน้ แตหลังจากนัน้ ๓ ป เมื่อทรงสถาปนามหาจุฬาฯ ทรงมี
พระราชประสงคจะใหเปนถึงขั้นมหาวิทยาลัยทีเดียว โดยทรงโปรดใหสรางสถานทีเ่ ลาพระไตรปฎก
และวิชาชัน้ สูงสําหรับพระสงฆขึ้น ๒ แหงคือ มหามกุฎราชวิทยาลัยทีว่ ัดบวรนิเวศวิหาร สําหรับ
พระสงฆฝา ยธรรมยุติและมหาธาตุวทิ ยาลัย(ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเปนมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย) เปนสถานที่ศึกษาสําหรับพระสงฆฝายมหานิกาย ที่วดั มหาธาตุฯ๕๑ การศึกษาของ
สถาบันสงฆไทยจึงเริ่มทีจ่ ะเลียนแบบการศึกษาของทางโลกนับตัง้ แตตอนนี้
นับเปนการ
วางรากฐานการศึกษาของพระสงฆที่สาํ คัญมาจนถึงทุกวันนี้
การศึกษาของพระสงฆในรัชกาลที่ ๖ ไดเพิ่มการปริยัติศึกษาแผนกธรรมขึ้นอีกคูกบั
ฝายเปรียญ มูลเหตุที่ไดมกี ารศึกษาแผนกธรรมนี้ สืบเนื่องจากทางราชการประกาศ พ.ร.บ.เกณฑ
ทหาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ บรรดาชายผูมีรางกายสมบูรณจะตองเปนทหารรับใชบานเมือง ยกเวนแต
พระภิกษุเทานั้นไมตองเปนทหาร เพราะถือวาไดสละผลประโยชนทางโลกและชวยพัฒนาจิตใจ
ประชาชนอยูแลวบางครั้งก็ตอ งสอนทหารดวย สวนสามเณรนัน้ ตองไปคัดเลือกเหมือนชายหนุม
ทั่วไป ภายหลังทางคณะสงฆและราชการไดพิจารณารวมกันเห็นวาสามเณรก็ควรจะยกเวนดวย
แตมีขอกําหนดวาจะยกเวนใหสามเณรผูรธู รรม
ดวยเหตุนี้เองพระเถระทั้งหลายในครั้งนัน้ จึง
ประชุมปรึกษาหารือกันวาคําวา“สามเณรรูธรรม”นี้กําหนดเอาแคไหน มหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จ
พระมหาสมณเจาฯเปนประธาน จึงไดประชุมวางหลักไวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ วา
สามเณรรูธรรมควรมีองคประกอบดังนี้ ใหกําหนดเอาตามสมควรแกความรูที่ตองการใชในมณฑล
นั้นๆมุง หาประโยชนพระศาสนาเปนที่ตั้ง สวนในกรุงเทพฯเมื่อกรรมการสอบสามเณรที่รูภาษามคธ
๔๙

พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖), ๓๐-๓๑.
๕๐
สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑, ๒๔๑.
๕๑
“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย,“ ราชกิจจานุเบกษา เลมที่
๑๓, แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕) : ๒๖๕-๒๖๘.

๒๕
เห็นวาใชไดก็เปนองคของสามเณรรูธรรม
และมีการออกใบรับรองใหพระภิกษุสามเณรหรือ
สามเณรเปรียญ ใหนาํ ไปแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร จะไดรับการยกเวน๕๒
มีการริเริ่มเอาระบบใหมในทุกๆดาน เขามาใชในการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆเปน
ครั้งแรก เริ่มตั้งแตทรงวางขอระเบียบปฏิบัติสําหรับมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึง่ เทากับเปนธรรมนูญ
นั่นเอง ทรงวางไวอยางละเอียดถี่ถวนและกวางขวางตลอดจนถึงการวางหลักสูตร การเรียน การ
สอน การสอบ ก็เปนสิ่งแปลกใหม โดยที่พระองคทรงอธิบายวา”เปนการทดลอง”แตการทดลองของ
พระองคก็ประสบผลสําเร็จเกินคาดหมาย ดังเปนที่ประจักษกนั ทั่วไปอยูแลวและวิธีการตางๆ ที่
พระองคทรงพระดําริขึ้นดวยพระปรีชาสามารถเมื่อเกือบศตวรรษมาแลวนัน้ ก็ยงั ใชกนั อยูในวงการ
ศึกษาของคณะสงฆมาจนกระทั่งทุกวันนี๕๓
้ สวนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนัน้ มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับมหามกุฎราชวิทยาลัยอยางใกลชิดมาตั้งแตแรกเริ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัด
การศึกษาของสถาบันทัง้ สอง ดังพระดํารัสของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รสวา ”…ไดจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยขึ้น โดยพระบรมราชานุญาติ…ใชหลักสูตรใหมสอบความรู
ดวยวิธีเขียน…วัดมหาธาตุไดจัดขึ้นตาม…”๕๔
นับตั้งแตรัชกาลที่ ๕ หลังจากชาติตะวันตกขยายอิทธิพลเขามาอยางแพรหลายใน
หลายๆดาน สถาบันสงฆก็เปนองคกรหนึง่ ที่ไดรับความกระทบกระเทือน เนื่องมาจากคานิยมของ
สังคมไทยไดมกี ารเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของพระสงฆตอชาวบานลดนอยลง การศึกษาของ
พระสงฆจงึ ตองปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามไปดวย เปนไปในลักษณะของการศึกษาแบบตะวันตก
เชนเดียวกันกับการศึกษาของทางโลก มีครูผูสอนเปนผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีหลักสูตรที่แนนอน
เนื่องจากไมมคี วามจําเปนในการแนะแนวทางใหแกพระสงฆ เพื่อไปสัง่ สอนประชาชนเหมือนดังแต
กอนเพราะมีโรงเรียนทําหนาที่แทนแลว สถาบันสงฆจงึ คอยๆลดบทบาทที่มีตอสังคมลงมา
การรับอิทธิพลตะวันตก
ชาติตะวันตกเริ่มขยายตัวเขามาสูประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อยาง
เปนทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อไดสงฑูตเขามาเจรจา มีการ
๕๒

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ
สงฆ, ๑๖๔-๑๖๕.
๕๓
ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๒๑), ๔๒-๔๓.
๕๔
เรื่องเดียวกัน, ๗๓.

๒๖
ติดตอคาขายกับชาวตะวันตกมากขึน้ เพราะไทยมีความตองการซือ้ อาวุธไวใชในสงคราม ชาติ
ตะวันตกที่เขามาติดตอกับไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ไดเพิ่มจุดประสงคไปจากเดิมทีม่ ี
เพียงการคากับการเผยแพรศาสนา มาเปนการขยายอิทธิพลทางการเมือง โดยมีนโยบายแสวงหา
ผลประโยชนดว ยการลาอาณานิคมดวย๕๕ ดังที่ เซอร เจมส บรูค (Sir James Brook) ไดเสนอใหใช
กําลังทางทหารจัดการกับไทย
หลังจากที่ประสบความลมเหลวในการเจรจาปรับปรุงการทํา
สนธิสัญญากับไทยในปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๓ (ค.ศ.๑๘๕๐) จึงไดเสนอไปยังรัฐบาล
อังกฤษวา “ถาหากรัฐบาลสยามไมทําตามขอเรียกรองของเรา ก็ขอไดสงกองทหารเขาบุกทําลาย
ปอมปราการในแมนา้ํ และยึดพระนครไว”๕๖ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั
อันตรายจากการรุกรานของพมาที่มีตอประเทศไทยหมดสิ้นลง๕๗ แตชาวตะวันตกเริม่ เดินทางเขา
มาในประเทศไทยมากขึ้น มีการนําวิทยาการสมัยใหมจากตะวันตกเขามาเผยแพร มีการเผยแพร
ศาสนาคริสต ทําใหคนไทยมีโอกาสไดศึกษาวิชาการสมัยใหมที่เนนในเรื่องของเหตุและผลจากหมอ
สอนศาสนา๕๘ การติดตอกับชาติตะวันตกในระยะนี้ ไทยยังสงวนทาที พยายามจํากัดการติดตอให
นอยที่สุดเทาที่จําเปน
การขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ใน พ.ศ.๒๓๙๔ นับ
ไดวาเปนกาวใหมทมี่ ีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทยสมัยใหม พระองคทรงตระหนักวา ถึง
เวลาแลวที่ประเทศไทยตองดําเนินนโยบายเปดความสัมพันธกบั ประเทศตะวันตก และจะตองเรง
เพื่อนบานของไทยอัน
ปรับปรุงบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ๕๙
ไดแก พมา มลายู ญวน ก็ตองสูญเสียเอกราชใหแก อังกฤษและฝรั่งเศส การสูญเสียบูรณภาพใน
ดินแดนที่เคยเปนประเทศราชของไทย เชน เขมร ลาว สวนเพื่อนพรมแดนที่เคยติดตอกับประเทศ
เพื่อนบานเหลานี้ตองเปลี่ยนไป สรางความยากลําบากในการรักษาพระราชอาณาเขตเปนอยางยิง่
๕๕

มูลนิธิวิทยาศาสตร ดร.ปรีชา – ประไพ อมาตยกุล, เฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๑), ๓๗.
๕๖
ขจร สุขพานิช, ขอมูลประวัติศาสตร : สมัยบางกอก, บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป (กรุงเทพฯ :
ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔), ๑๐๓.
๕๗
วอลเตอร เอฟ.เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๑๔), ๒๒๓.
๕๘
นายหนหวย [นามแฝง], หมอบลัดเลกับกรุงสยาม (พระนคร : รัชดารมภการพิมพ, ๒๕๐๘), ๖๓-๖๕.
๕๙
เอ.บี.กริสโวลด, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม, ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย ม.จ.สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล (พระนคร : ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล ทรงพิมพโดยเสด็จพระราชกุศล ในมหามงคลสมัย พระชนมายุ
เสมอดวยสมเด็จพระราชบิดา, ๒๕๐๘), ๑.

๒๗
เหตุผลอีกประการหนึ่งทีม่ ีอิทธิพลโนมนาวพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
ใหจําตองดําเนินตามนโยบายโอนออนผอนตามฝรั่งชาติตะวันตกนัน้ คือ การที่พระองคยอมรับถึง
ความเหนือกวาในดานวิทยาการสมัยใหม
โดยในพระราชหัตถเลขาของพระองคทที่ รงมีไปถึง
ประมุขของประเทศตะวันตก ทรงยอมรับวาไทยเปนประเทศเล็กๆยังไมมีความเจริญเหมือนกับ
โดยทรงเห็นถึงความจําเปนที่ไทยตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
ประเทศตะวันตก๖๑
สถานการณของโลกที่เกิดขึน้ ไทยตองยอมติดตอทางการคาและการทูตในลักษณะที่ไมเทาเทียม
กัน นับตัง้ แตการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง ในป พ.ศ. ๒๓๙๘ ในชวงของการติดตอที่ไมเทา
เทียมกันนี้ ชาวตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาพรอมกับอิทธิพลทางการเมืองและกระแสทางวัฒนธรรม
การเผยแพรวิทยาการตะวันตก ในบรรดากลุมชาวตะวันตก คณะหมอสอนศาสนา
ถือไดวาเปนชาวตะวันตกกลุมแรกที่ไดเขามาเผยแพรวทิ ยาการสมัยใหม นําความรู ขาวสาร
การแพทย การพิมพ การสรางถนน เปนตน เทคนิควิทยาการสมัยใหมเขามาถายทอดแกชนชั้นสูง
ของไทย เปนกลุมที่มีบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรมตะวันตก เพราะอยูในสังคมไทยอยาง
ตอเนื่องและมีความสัมพันธกับชนชัน้ สูงของไทยตลอดเวลา ทําใหแนวความคิดของคนไทยเริ่ม
เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในชนชัน้ ผูนาํ ทีม่ ีโอกาสรับแนวความคิดจากตะวันตกมากกวากลุมอื่น ในกลุม
นี้มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เปนผูน ํา ซึ่งเปนผลมาจากการที่คณะมิชชันนารีเขามาสู
เมืองไทยในครั้งนั้น โดยเฉพาะมิชชันนารีโปรเตสแตนทอเมริกัน ซึ่งประกอบดวย แพทย ครู
นักวิทยาศาสตร นักหนังสือพิมพและไดรับการสนับสนุนดวยดีจากพระมหากษัตริย เจานาย และ
ขาราชการ ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลในการนําความเปลีย่ นแปลงมาสูสงั คม๖๒
คณะหมอสอนศาสนาไดเปดโลกกวางใหแกชนชัน้ สูง
มิชชันนารีอเมริกันที่เขามามี
บทบาทสําคัญตอประเทศไทยและราชสํานักในสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ หมอคาสเวล เปน
อาจารยถวายวิชาภาษาอังกฤษแดทูลกระหมอมเจาฟามหามกุฎ ณ วัดบวรนิเวศน ใหเจานายและ

๖๐

๖๐

จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, “สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับ
กระทรวงมหาดไทย” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๐๖), ๕๘.
๖๑
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๔๕), ๖๖.
๖๒
ส.พลายนอย [นามแฝง], พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพ
พิมพ, ๒๕๓๗), ๘๐-๘๖.

๒๘
ขุนนางไทยเปนเวลาเกือบ ๓ ป๖๓หมอบรัดเลยเปนบุคคลที่สําคัญผูหนึง่ ที่ไดนําแนวความคิดใหมๆ
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเขามาแนะนําอยางจริงจัง ทัง้ โดยแสดงความคิด
ผานหนังสือพิมพ และโดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับชนชั้นของไทยที่มหี ัวกาวหนาทันสมัย
หมอบรัดเลยไดอุทิศตนเผยแพรศาสนาคริสต ควบคูกับการบุกเบิกทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน
ในเมืองไทยดานการแพทย การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ เปนเวลานานถึง ๓๘ ป๖๔ทําใหชนชั้นสูง
ของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดจากแบบจารีตมาเปนสมัยใหม และการอธิบาย
ปรากฎการณตางๆที่เกิดขึ้นของมิชชันนารี ก็สามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลมากกวาความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธ สิ่งที่เปนความรูควรเปนสิ่งที่ผานการพิสูจนหรือการทดลองมาแลวและยอมรับได
ดวยการวางอยูบนหลักของเหตุและผล๖๕ วิทยาการสมัยใหมที่คณะมิชชันนารีนาํ เขามา เชน การ
ปลูกฝ การตั้งโรงพิมพ การออกหนังสือพิมพ ที่สาํ คัญคือการนําเอารูปแบบการจัดการศึกษาและ
การจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกเขามาในเมืองไดวย เพราะวาหมอสอนศาสนาไดนําภรรยาเขามา
ดวยแทบทุกคน และภรรยาหมอสอนศาสนานี่เองทีเ่ ปนผูริเริ่มกิจการโรงเรียนแบบตะวันตกขึน้ ใน
เมืองไทย แมวากิจการจะไมรุงเรืองมีอนั ตองเลิกกิจการ แตแนวความคิดเกี่ยวกับจัดตั้งโรงเรียนมี
อิทธิพลอยางมากตอการจัดการศึกษาของไทยในเวลาตอมา๖๖
การเผยแพรวทิ ยาการสมัยใหมจากหมอสอนศาสนา เปนสวนหนึง่ ทีก่ ระตุนใหเกิดการ
ตื่นตัวในหมูผทู ี่มีการศึกษาและพระภิกษุสงฆสนใจในวิทยาการสมัยใหม แนวความคิดของชนชัน้
ผูนําในสังคมในขณะนัน้ เริ่มยกยองวิทยาการสมัยใหมของตะวันตก โดยเฉพาะในดานการศึกษา มี
การเรียนภาษาอังกฤษในกลุมชนชัน้ ผูนาํ อยางแพรหลาย การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ
โบราณมาเปนแบบสมัยใหมจึงเริ่มมีมาตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๓ ซึง่ เปนชวงที่ไทยเริ่มติดตอกับ
ตะวันตก มีมิชชันนารีเปนผูม บี ทบาทสําคัญในการเผยแพรวิทยาการแบบใหม
การปฏิรูปประเทศแบบตะวันตก การปรับปรุงประเทศใหเปนสมัยใหมแบบตะวันตก
มีพื้นฐานมาตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีการสงราชฑูตและนักเรียนไปเลาเรียนยังประเทศในยุโรป
การไดเห็นสิง่ ใหมๆทําใหคนไทยมีความตืน่ ตัวที่จะเลาเรียนภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรและ
๖๓

ศูนยสุโขทัยศึกษา, สารคดีกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, ๒๕๒๕), ๒๑๙.
๖๔
วิลาสวงศ พงศบุตร, “พระบรมราโชบายเกี่ยวกับตางประเทศ,” ใน มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ, พ.อ.
ม.ร.ว.ศุภวัฒย เกษมศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, ๒๕๓๑), ๘๕.
๖๕
อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕, ๒๙-๓๑.
๖๖
จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : บางกอกการพิมพ, ๒๕๒๕), ๘๔.

๒๙
วิทยาการตะวันตก เพื่อรับรูก ับสิ่งใหมๆมากยิง่ ขึ้นและมีความเขมขนยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมือ่
พระองคพยายามนําประเทศไทยไปสูการยอมรับของนานาชาติดวยการเรียนรู และปฏิบัติตามใน
สิ่งที่ประเทศทีเ่ จริญแลวเขากระทํากัน เชน การดําเนินการทางการฑูตสมัยใหม การรับรองสัญญา
และกฎหมายระหวางประเทศ ตามหลักสากล๖๗ และการเสด็จประพาสประเทศยุโรปดวยพระองค
เองถึง ๒ ครั้ง ในฐานะองคพระประมุขของประเทศอิสระ และมีเอกราชในการดําเนินนโยบายตางๆ
ดวยตนเอง รวมทัง้ ความพยายามสรางความสัมพันธกบั ราชวงศในประเทศยุโรปใหมีความใกลชดิ
เพื่อการนําประเทศไปสูความทันสมัยแบบชาติตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระ
แนนแฟน๖๘
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีพระราชดําริในการปฏิรูปภายในประเทศในหลายๆดาน ทัง้ การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและการศึกษา
การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง แนวนโยบายทางการเมืองการปกครองทีเ่ นน
การรวมอํานาจมาอยูท ี่ศูนยกลางหรือมาอยูที่องคพระมหากษัตริย เพือ่ รองรับกับภัยอันที่จะเกิดกับ
การขยายอํานาจของชาติตะวันตก การปฏิรูปการเมืองการปกครองแผนดินเพื่อนําไปสูการเปนรัฐ
ชาติสมัยใหมตามแบบตะวันตกจึงไดบงั เกิดขึ้น โดยการเนนการพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติตามที่
ชาติตะวันตกตองการ มีการตั้งสภาทีป่ รึกษาราชการแผนดินทัง้ ๒ สภาในตนรัชกาล มีประกาศ
ออกมาครั้งแรกในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๑๗ เปนการดึงอํานาจจากขุนนาง โดยเฉพาะขุน
นางตระกูลบุนนาคที่มีอาํ นาจสูงสุดในรัชกาลที่ ๕๖๙ ใหกลับคืนสูสถาบันพระมหากษัตริย และ
ยังเปนการตอตานการคุกคามจากประเทศมหาอํานาจตะวันตกอีกดวย
ผลปรากฏวาการจัด
ระเบียบการปกครองแบบใหมนี้ ทําใหสถาบันพระมหากษัตริยมีอาํ นาจสูงขึ้นเพราะทรงสามารถ
รวมอํานาจมาไวที่ศูนยกลางคือพระองคเองรัฐชาติที่สรางขึ้นใหมจึงตกอยูภายใตการปกครองแบบ
รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง๗๐
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
การนําประเทศไทยไปสูระบบการคาแบบเสรี
และ
จําเปนตองพึง่ พาสินคาจากภายนอก นับตั้งแตประเทศไทยลงนาม ในสนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ กับ
อังกฤษ ในป พ.ศ.๒๓๙๘ และกับชาติอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันในเวลาตอมา ทําใหเกิดการ
๖๗

ธิดา สาระยา, บาน เมือง และประเทศในสายพระเนตร (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐), ๘๗.
ธิดา สาระยา, บาน เมือง และประเทศในสายพระเนตร, ๙๔-๙๖.
๖๙
วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม (กรุงเทพฯ : เลิฟแอนดลิฟ
เพรส , ๒๕๓๔), ๖๔.
๗๐
ธิดา สาระยา, สยามินทรปนธเรศเจา จุลจอม จักรเอย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐),
๙๕.
๖๘

๓๐
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางมากมายแทบทุกๆ ดานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของไทย โดย
เปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมทีม่ ีลกั ษณะพึง่ พาตนเองและสามารถเลี้ยงชีพไดไปสูการพึ่งพาจาก
ภายนอก เชน ขาว ซึง่ เคยเปนสินคาตองหามของไทย เพราะมีความจําเปนตองมีการสํารองไวใชใน
กรณีที่เกิดศึกสงคราม หรือในเวลาที่ขาวยากหมากแพงอันเนื่องมาจากฝนแลงหรือน้ําทวม และใน
สมัยกอนขาวเปนตัวกําหนดการแพชนะอยางหนึ่งของการทําสงคราม ดังนั้นจึงมีการหามคาขาย
ขาว ใหแกประเทศใกลเคียง แตเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบาริง มีขอตกลงที่ใหมีการคาขายขาวแก
ประเทศใกลเคียงไดทําใหขาวกลายมาเปนสินคาสงออกเปนพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญทันที๗๑ รัฐบาล
ใหการสงเสริมการทํานาโดยไมเก็บภาษีอากรในปแรกที่มกี ารเปดทีน่ าใหม ลดอากรคานาและการ
ผอนผันการเสียคานา ผอนผันใหไพรกลับไปทํานาในชวงที่รับราชการได๗๒ รวมทัง้ มีการขุดคลอง
เพื่อการขยายที่ทาํ นาและการคมนาคมขนสงอีกดวย นอกจากขาวแลวยังมีสินคาที่สําคัญอีก เชน
ไมสัก ดีบุก ยางพารา กรุงเทพฯจึงเปรียบเสมือนยุง ฉางอันใหญสําหรับจําหนายขาวในทวีปเอเชีย๗๓
สวนการปฏิรูปภาษีอากร ผลจากสนธิสัญญาเบาริง กําหนดใหไทยตองยกเลิกภาษีปากเรือและ
พระคลังสินคา ทําใหไทยตองสูญเสียรายไดลงไปเปนอันมาก
ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเห็นวาลักษณะของการเก็บ
ภาษีอากร ยังเปนกระจัดกระจายไปอยูตามกรมตางๆ หลายกรม และตองนําเงินมาสงตอกรมเจา
สังกัดภาษีที่ตนประมูลไดและกอนที่กรมเจาสังกัดจะนําเงินสงตอพระคลังมหาสมบัติ จะตองมีการ
แบงรายไดใหแกเจานายในอัตราสวนที่แลวแตความสําคัญ ทรงเห็นวาวิธกี ารนีท้ าํ ใหรายไดของรัฐ
มีการรั่วไหลไปเปนอันมาก ดังนัน้ เพื่อการเก็บภาษีอากรใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงทรงปฏิรูประบบ
การคลังเสียใหม ทรงโปรดใหตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนและตราพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒนใน
ป พ.ศ.๒๔๑๖ โดยมีจดุ มุงหมายที่สาํ คัญคือรวบรวมเงินที่กระจัดกระจายอยูตามที่ตา งๆใหมา
รวมกันอยูที่แหงเดียว๗๔
การปฏิรูปทางการศึกษา
การศึกษาและการถายทอดความรูทางเทคโนโลยีจาก
วิทยาการตะวันตก ที่มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๕ มีการสงคนไปเลาเรียนศึกษายัง
ประเทศยุโรป โดยทรงใหพระราชโอรสเกือบทุกพระองค บุตรหลานขาราชการชัน้ ผูใหญตลอดจน
๗๑

ภารดี มหาขันธ, รัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ(พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๗๕) (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๗), ๑๙-๒๐.
๗๒
เรื่องเดียวกัน, ๕๑.
๗๓
วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, ๙๐.
๗๔
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๒.

๓๑
สามัญชนที่มสี ติปญญาดีไปศึกษาเลาเรียนยังประเทศยุโรป โดยพระองคจะเปนผูพ ระราชทานทุน
เปนสวนใหญ ในการทํานุบํารุงการศึกษาชัน้ สูงนั้น ทรงตระหนักดีวา จําเปนจะตองจัดสงผูม ี
สติปญญาไปศึกษาวิทยาการตะวันตกโดยตรงตามที่กําลังจะสนับสนุนได เพื่อใหบุคคลเหลานีน้ ํา
วิชาการกลับมาชวยบานเมือง๗๕ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในสมัยนี้ก็เพื่อความซื่อสัตยและ
ความจงรักภักดีตอชาติและพระมหากษัตริยโดยแตละคนทําหนาที่ของตน เพื่อทําใหชาติรุดหนา
เทาเทียมอารยประเทศ ในตอนตนรัชกาลมีจุดมุง หมายเพื่อใหคนเขารับราชการ๗๖ ตอมาในตอน
ปลายรัชกาลเมื่อการคุกคามเริ่มหมดไป นโยบายทางการศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ผูม ี
การศึกษาไมจาํ เปนตองไปรับราชการเพื่อสนองความตองการของบานเมือง แตสามารถนําความรู
ความสามารถที่มีอยูไปประกอบอาชีพอื่นๆในการเลี้ยงดูตนเอง ทรงพระราชดําริวา
การเลาเรียนของชนชาวสยาม ซึ่งเลาเรียนอยูบัดนี้ ยังไมเปนการแพรหลายทั่วไปในหัวเมืองตลอด
พระราชอาณาจักร วิชาความรูจึงไมเปนการรุงเรือง ไดมีพระราชประสงคที่จะใหการเลาเรียน
เจริญรุงเรืองและแพรหลายทั่วไปในพระราชอาณาจักรสยาม เพื่อใหกุลบุตรไดมีโอกาสที่จะศึกษา
วิชาใสตน ใหเปนทางเลี้ยงชีพแลเปนทางที่จะประพฤติความดีความชอบใหยิ่งขึ้น สมกับสมัยที่
บานเมืองมีความเจริญขึ้น๗๗

ในป
๒๔๑๓
ทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนหรือโรงเรียนสกูลแหงแรกขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง สําหรับสอนภาษาไทยแกมหาดเล็กทัง้ ฝายทหารและพลเรือน มีพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) เมื่อครั้งเปนหลวงสารประเสริฐ เปนครูสอน ปตอมาไดโปรดใหโรงเรียนนี้
เปนโรงเรียนหลวงแหงแรก การสรางโรงเรียนตามแบบตะวันตกในระยะแรกยังตองพึง่ พาวัดอยาง
มาก ทัง้ ในดานงบประมาณ สถานที่เรียนและบุคลากรในการสอน จึงทรงใหพระสงฆเปนกําลัง
สําคัญในการจัดการศึกษาแบบใหม ทรงใหพระสงฆเปนผูสอนและดําเนินการ มีหนาที่ดแู ล
รับผิดชอบการศึกษาอยางเต็มที่

๗๕

นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ พระราชกรณียกิจในการพระราชทาน
การศึกษาแกประชาชน”, ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ภาคพัฒนาตํารา
และเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศน กรมการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๕), ๑๕.
๗๖
ระลึก ธานี, วิวัฒนาการในการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย ( พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๓) (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), ๑.
๗๗
ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๙๗–๙๙.

๓๒
พ.ศ.๒๔๑๕ ก็ทรงตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้น สําหรับพระเจานองยาเธอและหมอมเจาตางกรม
โดยมี นายฟรานซิส ยอรจ แพตเตอรสัน ชาวอังกฤษ เปนครู เปดครั้งแรกมีนักเรียน ๕๐ คน แตก็มี
เหตุตางๆลาออกกันไป นัยวาผูที่เรียนเกงมีอยู ๕ พระองค…เมื่อตั้งโรงเรียนได ๓ ป ครูกลับประเทศ
อังกฤษ โรงเรียนนี้กเ็ ลยตองเลิก การศึกษาในชวง ๑๐ ปแรกนี้ กลาวไดวา เปนการศึกษาสําหรับพระ
ราชวงศและลูกผูดีโดยแท จนกระทั่งป พ.ศ.๒๔๒๗ จึงไดจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรทั่วไปขึ้น
ที่วัดมหรรณพาราม นับเปนโรงเรียนแรกสําหรับชาวสยาม๗๘

เมื่อชาติตะวันตกเขามาพรอมกับความเหนือกวา
ทั้งทางดานแสนยานุภาพและ
วิทยาการ
จึงเปนสิ่งทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดที่สังคมไทยตองปฏิบัตติ าม
เมือ่ คานิยมของสังคม
เปลี่ยนแปลงไปเปนแบบวิทยาศาสตรที่ตอ งคํานึงถึงเหตุผลมากขึ้น
การเรียนการสอนของ
ประชาชนในแบบพุทธศาสนาโดยสถาบันสงฆจึงไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะไมสามารถสูกบั
วิทยาการสมัยใหมได ดวยเหตุนี้ รัฐจึงตองหาวิธกี ารในรูปแบบใหมในการอบรมสัง่ สอนประชาชน
ใหเปนไปในแนวทางที่รัฐตองการ สถาบันการศึกษาแบบใหมหรือโรงเรียน จึงเปนสิ่งที่รัฐตองการ
ในการจัดระเบียบของสังคมมากกวาสถาบันสงฆเหมือนแตกอน การปฏิรูปการศึกษาใหเปนแบบ
ตะวันตกจึงตองเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การรับแนวคิดแบบตะวันตก การเขามาของอารยธรรมตะวันตก ทําใหสถาบันสงฆ
ไทยตองมีการปรับตัวซึ่งมีมาตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ศาสนาพุทธไดรับการนํามาอธิบายใหมวา มีเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร๗๙ การสรางธรรมยุติกนิกายก็เปนวิธหี นึง่ ทีจ่ ะเขาไปควบคุมศาสนา ใหเปนไปตาม
แนวคิดของพระองคและการสรางธรรมยุตกิ นิกาย ยังเปนความพยายามที่จะรวมศูนยอํานาจใน
การควบคุมพระพุทธศาสนา และเปนความพยายามที่จะกําจัดความเชื่อทางศาสนาของทองถิ่น
ออกไป๘๐ ลักษณะเดนของศาสนาพุทธในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือ มีการปรับปรุงแนวทางคําสั่งสอน
และรูปแบบในการปฏิบัติใหมีความถูกตองตามหลักพุทธธรรมและมีเหตุและผลมากขึ้น โดยมุงไป
ที่แกนของคําสั่งสอน เปนการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอน มิใชการปฏิบัติตามแบบที่สังคมไทยใน
สมัยนัน้ ปฏิบตั ิอยู๘๑
 ดวยพระองคทรงดํารงสมณเพศอยูถ ึง ๒๗ ป ไดทรงศึกษาและปฏิบัติพระ
๗๘

สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑, ๒๕๐–๒๕๑.
เอ.บี.กริสโวลด, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม, ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย ม.จ.สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล, ๔๓.
๘๐
พรรณี บัวเล็ก, ”สยาม” ในกระแสธารแหงการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๑), ๔๕–๔๖.
๘๑
วอลเตอร เอฟ.เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต, ๗๕-๗๖.
๗๙

๓๓
ธรรมวินัยอยางละเอียด จึงทรงแยกแยะและเลือกเอาหลักของธรรมตามคําสัง่ สอนในพระไตรปฎก
มาใชกับสังคมไทย และการไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในเรื่องวิทยาการสมัยใหม ทําใหพระองคมี
แนวความคิดในการแสวงหาความรูที่ตองมีเหตุและผลทีพ่ ิสูจนไดมากขึ้น มีการใหความสําคัญกับ
สิ่งที่เปนปจจุบันมากกวาอดีตและอนาคต เปนความพยายามที่จะแกไขการศึกษาและการปฏิบัติ
ของพระภิกษุสงฆและประชาชนที่ยึดถือศรัทธากันอยางไมถูกตองตรงตามพระไตรปฎก การเนน
ประสบการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันสําคัญ ทําใหรัชกาลที่ ๔ เลิกใชโครงสรางไตรภูมิเปน
โลกทัศนสําหรับสังคม แตไดเนนการเปนเหตุเปนผลของชีวิตสุขทุกขดีชั่วในปจจุบัน ทัง้ นี้ไดให
ความสําคัญแกศักยภาพของมนุษยในฐานะเปนผูมีใจสูง รูจกั คิด รูจ ักปรับปรุงในกิจการตางๆ๘๒
การปฏิรูปศาสนาโดยการสรางนิกายใหม หรือการสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาทีใ่ ชหลักการทาง
วิทยาศาสตรเขามาชวยอธิบายก็เพื่อความอยูรอดของศาสนาพุทธซึ่งก็หมายถึงการอยูรอดของ
สถาบันพระมหากษัตริยดวย
การปรับบทบาทของสถาบันสงฆไทยภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย*
ลักษณะที่สาํ คัญยิ่งประการหนึ่งของศาสนาพุทธก็คือ การปรับตัวใหเขากับยุคกับสมัย
อยูเสมอ
พุทธธรรมหรือหลักการของพุทธศาสนานัน้ สามารถปรับประยุกตใหใชกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองได โดยไมทําใหเกิดการเสียดุล และเอกลักษณประการใด๘๓
ศาสนาพุทธมีทั้งจุดออนและจุดแข็งอยูในที่เดียวกันคือการประสานประโยชน และความเชื่อใน
กระแสวัฒนธรรมของลัทธิอนื่ ๆไดเปนอยางดี การนับถือศาสนาพุทธไมมีการบังคับ ศรัทธาตอง
ประกอบดวยปญญาไมมีการบังคับใหเชือ่ หรือใหนับถือ ศาสนาพุทธไมมีกฎขอหามในการนับถือ
สิ่งอื่น ศาสนาพุทธมิไดยึดติดอยูกับพระเจาองคใดองคหนึง่ จึงเปนศาสนาที่ใหเสรีภาพในการนับ
ถือการเปนชาวพุทธไมจําเปนตองเปนภิกษุ ผูท ี่บวชเปนภิกษุนั้นหมายถึงผูท ี่ตองการปฏิบัติตาม
ขอบัญญัติตางๆอยางมุงมั่นแข็งขันโดยเต็มที่เพื่อเขาถึงจุดหมายของศาสนา
สถาบันสงฆมี
๘๒

สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง, ๑๐๗.
*
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบการปกครองที่องคพระมหากษัตริยเปนทั้งเจาชีวิตและเจา
แผนดินเชนเดียวกับระบอบราชาธิปไตย แตไดทําการปฏิรูปในดานตางๆทั้งการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
การรวมศูนยอํานาจไวที่เมืองหลวง คือการทําใหองคพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจแตเพียงผูเดียวในพระ
ราชอาณาจักรอยางแทจริง
๘๓
สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๑๑.

๓๔
บุคลากรที่มาจากบุคคลทุกหนวยในสังคม การเขามาบวชและการลาสิกขาบทออกไปจากสถาบัน
สงฆสามารถทําไดโดยสะดวก เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ควบคุมมีเพียงเล็กนอย การบวชเปน
พระสงฆไมมกี ารผูกมัดไปจนตลอดชีพ
อาจจะลาสิกขาและกลับไปประกอบอาชีพตามแบบ
ฆราวาสเมื่อไรก็ไดตามที่ตองการ ถาบวชแลวเห็นวาเหลือกําลังของตนไมสามารถทําไดก็ตองถอย
คือละเพศออกเปนคฤหัสถตามเดิม ซึ่งก็ยงั คงเปนชาวพุทธอยูตามเดิม๘๔ผูชายไทยสวนใหญจะ
บวชเปนพระในชวงเวลาหนึง่ ของชีวิต ไมคอยมีใครบวชตลอดชีวิต พระสงฆในพุทธศาสนาจึงจัดได
วาเปนชนชั้นทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไดไมอยูถาวร๘๕ หลักธรรมทางสายกลาง ก็เปนวิธกี ารปกครองที่
สําคัญของสถาบันสงฆ เปนวิธีปฏิบัตทิ ี่ไมตึงหรือหยอนจนเกินไป รูจ ักผอนสัน้ ผอนยาว ทางสาย
กลางจึงเปนทางแหงปญญา คือสามารถพิจารณาหรือวิเคราะหสิ่งตางๆใหเห็นถองแทไดวา อะไรดี
อะไรไมดี
เพื่อจะไดรักษาสิ่งดีแกไขสิ่งไมด๘๖
ี
ดวยเหตุนี้สถาบันสงฆจึงตองติดตามความ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมอยูตลอดเวลาอยางใกลชิด
ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับสังคม การดํารงชีวิตของพระสงฆตองเนนใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ ตองชวยเหลือผูอื่น การมีจิตใจกวางขวาง ความถอมตน การมี
ความรับผิดชอบ การมีธรรมะ ความไมหลง ความเปนพลเมืองดี ความขยันหมัน่ เพียร และความ
ละอายและเกรงกลัวตอบาป๘๗ ความสัมพันธของสถาบันสงฆตอสังคมมีอยูดวยกัน ๒ แบบคือ
ความสัมพันธภายในสังคมสงฆระหวางพระสงฆดวยกันเอง จะเห็นไดอยางชัดเจนจากบทบัญญัติ
ตางๆในวินัยของสงฆ มีการอยูรวมกันเปนวัด การกําหนดเขตสีมา อุโบสถ การปวารณา การกราน
กฐิน การสังฆกรรม การอุปสมบท การระงับอธิกรณ และความสัมพันธในสังคมสวนรวมระหวาง
พระสงฆกับคฤหัสถ ตางอาศัยซึ่งกันและกันโดยพระสงฆถูกกําหนดชีวิตความเปนอยูไวกับคฤหัสถ
เริ่มตั้งแตอาหารตลอดจนถึงปจจัย ๔ สวนในเรื่องคุณธรรม พระสงฆตองมีหนาที่ชว ยเหลือผูอื่นให
พนทุกข ดวยความเมตตา กรุณาธรรม ในแงวนิ ัย ยังมีบทบัญญัติสําหรับรักษาความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับประชาชนใหอยูในสถานะที่ถกู ตองและมั่นคง ใหพระสงฆอยูในสถานภาพทีม่ ี

๘๔

พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ : หาง
หุนสวนจํากัด ศิวพร, ๒๕๑๓), ๒๙.
๘๕
ควอริช เวลส, การปกครองและการบริหารของไทยในสมัยโบราณ, แปลโดย กาญจนี สมเกียรติกุล
และ ยุพา ชมจันทร (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๑๙), ๘๙.
๘๖
พระราชวรมุนี, พุทธศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕), ๗๑.
๘๗
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๗), ๓๐-๓๑.

๓๕
เกียรติ เปนที่เคารพเทิดทูน ทําการอนุเคราะหประชาชนดวยคุณธรรม หวังประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางแทจริง มิใชเพงอามิสหรือกลายเปนคลุกคลีกับคฤหัสถ ซึง่ ทําใหคนเสื่อมศรัทธา
หนาทีห่ ลักของสถาบันสงฆตอ
และขาดความเคารพในสถาบันสงฆและพระศาสนา๘๘
พุทธศาสนิกชนจึงมีอยูหลายประการ เชน สรางความรักความสามัคคีเพื่อใหเกิดความสงบสุขขึ้น
ในชุมชน ใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตนอยูในขอบเขตของศีลธรรม สรางแบบแผนปฏิบัติให
เปนไปในแนวเดียวกัน ใหคาํ ปรึกษาแนะนําชวยแกไขปญหาของบุคคลในสังคม ใหความสะดวกใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งทางศาสนาและของชุมชน ใหความรูท างการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม
ในอดีตสถาบันสงฆมอี ิทธิพลอยางมากตอ
การเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคม
การศึกษาของไทย ไมวาจะเปนการศึกษาที่ใหมีความรูผิดชอบชั่วดี และการเรียนรูหนังสือทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ เปนการศึกษาทีท่ ําใหประชาชนมีความตองการที่จะเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มี
ศีลธรรม ตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สบื ตอมาชานาน แสดงใหเห็นวาคานิยมของ
สังคมในสมัยตนรัตนโกสินทร
ยังคงใหความยกยองนับถือพระวาเปนผูรูหนังสือของชุมชน
เปาหมายของการศึกษาในสมัยตนรัตนโกสินทร จึงมิไดมุงประเด็นการอานออกเขียนไดเพียงอยาง
เดียว หากมุง ปลูกฝงโลกทัศนและคานิยมพื้นฐานของสังคมใหแกเด็กดวย เมื่อโลกทัศนตลอดจน
คานิยมพืน้ ฐานของสังคมมาจากความเชือ่ ทางพุทธศาสนา พระภิกษุจึงเปนผูท ี่เหมาะสมที่จะทํา
หนาที่ดงั กลาว๘๙
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนสว นใหญในสังคมไทย จะเกิดขึ้นกับชนชั้นที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจการคากับตางประเทศ เชน เจานาย ขุนนางและพอคาที่มั่งคั่ง เพราะกลุม คนเหลานี้เห็น
ประโยชนของการศึกษาและมีความกระตือรือรนที่จะรับวิทยาการจากตะวันตก โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่เห็นวามีความเจริญสูงกวา คุณคาของการศึกษาวิทยาการแบบใหมในครั้งนี้ ทําให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั และคนอื่นๆเขาใจในสถานการณของโลกและประเทศไทย
ทรงเห็นวาไทยควรปรับตัวเองอยางไร จึงเริ่มมีการปรับปรุงประเทศในบางดานเทาที่โอกาสและ

๘๘

พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน, ๘-๑๑.
พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง
การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔) (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๔๓.
๘๙

๓๖
พื้นฐานเดิมจะเอื้ออํานวย๙๐ แมพระองคจะทรงมีแนวความคิดที่สมัยใหมเพียงใด พระองคก็ยงั ทรง
รักษาประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตครั้งโบราณไวอยางเครงครัด๙๑ หลังการทําสนธิสัญญาเบาว
ริ่ง สังคมไทยเปดกวางรับความรูในสิง่ ใหมๆทีห่ ลั่งไหลเขามาของวิทยาการตะวันตก การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้เปนสิง่ ที่อยูในความคิดของผูคนในสังคมไทย โดยเฉพาะในวงสังคมชั้นสูง จาก
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนจากโลกทัศนใหมของชนชัน้ นําไดกอใหเกิดคานิยม ซึ่งเห็น
คุณคาของการศึกษามากกวาสมัยกอนๆที่ผานมา๙๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมทําให
คานิยมในการศึกษา เพื่อใหอานออกเขียนไดมิไดจํากัดอยูในกลุมชนชัน้ เจานายและขุนนางเทานั้น
บรรดาพอคาที่มีฐานะมั่งคัง่ ก็นยิ มสงบุตรหลานเขาเรียนหนังสือดวยเชนกัน ซึง่ การศึกษาสมัยใหม
มีสวนชวยยกระดับชนชั้นในสังคมไดมาก เมื่อคานิยมของคนในสังคมเปลีย่ นไป คนทีไ่ ดรับ
การศึกษาแบบตะวันตกไดรบั การยอมรับในสังคมมากกวาผูไดรับการศึกษาจากวัด
การปรับบทบาททางศาสนาใหเปนอุดมการณแหงชาติ
ศาสนาพุทธเปน
อุดมการณของสังคมไทย ซึง่ ตองมีความสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ
คานิยมของสังคมที่มีอยูในขณะนั้น สถาบันสงฆเปนสถาบันที่เกาแกของสังคมไทย ซึ่งบงบอกถึง
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากันไดกบั การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
พฤติกรรมทางสังคมของสถาบันสงฆจึงมีความสัมพันธกบั สังคมชาวบาน และเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เมื่อสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไป ไมวาจะมีการศึกสงครามหรือ
การรับวัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการสมัยใหมเขามา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เกิดขึ้นนี้
จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมทางสังคมของพระสงฆ๙๓ ดวยเหตุนี้สถาบันสงฆจึงมีความออนไหวใน
ตัวเอง คลอยตามไปกับการโนมนําของสิง่ ตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมไดโดยไมยากนัก ดังนัน้ พระสงฆ
จึงตองติดตามความเปนไปของสังคมอยางใกลชิดและซึมซับเขาไปโดยไมรูตัว

๙๐

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕, ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง,๒๕๒๕), ๔๐๖.
๙๑
ศุกลรัตน ธาราศักดิ์, ผูแปล, ราชสํานักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ (กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่,
๒๕๓๗), ๒๘.
๙๒
พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง
การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๖๔.
๙๓
เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙), ๒๐๔.

๓๗
เมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว(พ.ศ.๒๔๕๓–๒๔๖๘)
นับเปนสมัยใหมทมี่ ีระบบการศึกษา และวัฒนธรรมตะวันตกเต็มรูปแบบที่เดนชัดมากขึ้น ขยาย
ครอบคลุมสังคมไทยออกไปอยางกวางขวางมีการเปดรับวัฒนธรรมตะวันตกเต็มรูป รากฐานแหง
วัฒนธรรมไทยถูกแทรกแซง พระองคทรงศึกษาทัง้ แบบไทยและตะวันตก ทรงตองการนําพา
ประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองปลอดภัยจากการคุกคามของตะวันตก ทรงตระหนักถึงการพัฒนา
ประเทศ ทรงมีนโยบายสรางความสํานึกรวมกันระหวางชนในชาติ ทรงเสนอวาผูคนสมัยใหม
จะตองมีบทบาททางการเมืองโดยสวามิภกั ดิ์ตอรัฐชาติ รัฐชาติมีเอกลักษณและสวนประกอบที่
สําคัญยิ่งคือ ภาษาไทย ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย แนวความคิดนีม้ ีอิทธิพลสูง เปน
อุดมการณนาํ ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕๙๔ ทรงกลาวถึงเรื่อง
ของศาสนาวาศาสนาทุกศาสนาทําใหทกุ คนเปนคนดี แตสําหรับคนไทยควรปฏิบัติตามหลักการ
ของศาสนาพุทธ เพราะเปนศาสนาที่ประเสริฐและยังเปนศาสนาของเราดวยวา …เมื่อขาพเจารูสึก
ไดแนนอน จึง่ ไดกลาลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพุทธศาสนาแกทานทัง้ หลาย โดยหวังแนวา บรรดา
ทานทัง้ ปวงซึง่ เปนคนไทย เมื่อรูสึกแนนอนแลววา ศาสนาในสมัยนี้เปนของที่แยกจากชาติไมได
…๙๕ ทรงรวมคําวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเขาเปนคําเดียวกัน ประชาชนตองแสดงความรัก
ชาติดวยการจงรักภักดีและเชื่อฟงพระองคอยางเครงครัด ดวยการปรับบทบาททางศาสนาใหเปน
อุดมการณแหงชาติ เพราะวา ศาสนานอกจากจะมีอทิ ธิพลตอความเปนอยูของประชาชนพลเมือง
โดยทั่วไปแลว ยังเปนปจจัยอีกอยางหนึง่ ในการดํารงไวซึ่งความเปนเอกราช ตลอดถึงการพัฒนา
บานเมืองทั้งในดานการศึกษา การปองกันประเทศ การเศรษฐกิจ และการปกครอง๙๖ความหมาย
ของศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจารีตของสังคมมาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งใน
การสรางชาติ

๙๔

ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งที่ ๓ ฉบับ
เพิ่มเติมและปรับปรุงใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๖), ๒๙๘.
๙๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เทศนาเสือปา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, ๒๕๑๒),
๗๒-๗๓.
๙๖
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๖๖.

๓๘

บทที่ ๓
พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔
รูปแบบพื้นฐานของชีวิตไทยในอดีตเกิดจากความผูกพันในสถาบันหลักของสังคม ๓
สถาบัน ไดแก วัด วังและบาน สามสถาบันนี้ สรางวัฒนธรรมไทยและความเปนไทย ศาสนาพุทธ
เปนศาสนาทีค่ นไทยสวนใหญนับถือ
ดังนัน้ จึงมีบทบาทและมีอิทธิพลตอทัศนคติและคานิยม
ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนอยางมาก อิทธิพลของศาสนาพุทธเริ่มขึ้นตั้งแตครอบครัวไป
จนถึงสถาบันที่มีอยูในสังคมไทย
คนไทยสวนใหญผูกพันอยูตอคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอพระสงฆ๙๗ แตวิถีชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ เพราะระบบ
การศึกษาที่มกี ารถายทอดความรูมงุ ไปสูเปาหมายทางวัตถุ ที่เปนวิทยาศาสตรมากกวาเปาหมาย
จิตใจตามขนบธรรมเนียมประเพณีทยี่ ึดถือสืบกันตลอดมา คานิยมในสังคมไทยจึงมีลักษณะของ
ความเปนวัตถุนิยมอยูเ หนือจิตใจ สิ่งเหลานี้ปรากฏอยูในการทําหนาที่ในระบบตางๆทางสังคม ทัง้
ในสวนตัว ชุมชนและระดับชาติ
สถานการณที่นาํ ไปสูการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔
ปจจัยสําคัญทีน่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในสังคมไทย มีทั้งมาจาก
ภายนอกและปญหาภายในประเทศ
ปจจัยภายนอก การเปดประเทศตามสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ.๒๓๙๘ เปนผลให
ประเทศไทยเปดกวางมากขึน้ ในการรับเอาแนวความคิดแบบตะวันตก
ฉะนัน้ ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การยกเลิกระบบไพรทาส การปฏิรูปการคลัง หรือ การ
จัดการศึกษาสมัยใหม๙๘ สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะความคิดและความเขาใจของผูนาํ ทีว่ า การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกเปนหนทางเดียวทีท่ ําใหประเทศเปนทีย่ อมรับ
และเขมแข็งจน
สามารถตอตานการลาอาณานิคมได ลักษณะแนวความคิดแบบนี้ ถูกนําไปเกี่ยวของกับการ
๙๗

ประณต นันทิยะกุล, บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โครงการเสริม
ความรูดานการเมืองและสังคมในระบอบประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), ๕๗.
๙๘
ธิดา สาระยา, ราษฎรในครรลองแหงความเจริญของสยาม (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๐),
๓๔.

๓๙
เปลี่ยนแปลงทางสถาบันทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การบังคับใหเปดประเทศ
และใหยอมรับระบบการคาเสรี ซึ่งทําใหไทยตองยกเลิกระบบพระคลังสินคาไป ไทยยังถูกบังคับให
การ
กําหนดภาษีตามที่ชาติตะวันตกตองการ
และไทยยังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต๙๙
เปลี่ยนแปลงในครั้งนีท้ ําใหระบบเศรษฐกิจแบบเกาในสังคมไทยไดพังทลายลง มีการปรับตัวเขาสู
ระบบใหม นั่นคือ ระบบเศรษฐกิจแบบเลีย้ งตัวเองไดปรับตัวไปสูระบบเศรษฐกิจแบบการใชเงินตรา
เกิดการขยายตัวของระบบการผลิตภายใน ทําใหมกี ารกําหนดมาตรฐานเงินตราเปนสื่อกลางของ
การซื้อขายสินคาแทนการแลกเปลี่ยนสินคาเหมือนแตกอน และการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห วั มิไดทรงผนวชเปนสามเณรเหมือนพระเจาลูกยาเธอองคอื่นๆ เพราะเมื่อทรงพระชน
มายุได ๑๔ ป เมื่อพนโสกันตแลวเสด็จไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาอยู ๙ ป ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระนางเจาวิคตอเรีย อันเปนยุคที่องั กฤษเจริญรุงเรืองสุดขีดทุกๆดาน ทรงเสด็จ
ประพาสญี่ปนุ ไดทอดพระเนตรเห็นความเจริญกาวหนาของญี่ปุนในดานตางๆ
ไดทรงเกิดแรง
๑๐๐
ตลอดจนปจจัยของการ
บันดาลใจที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตามอารยประเทศ
เผชิญหนากับชาติตะวันตกของไทย มีขอสังเกตวา ไทยมิไดเผชิญหนากับชาติตะวันตกตลอดเวลา
แรงกดดันจากชาติตะวันตกเริ่มปรากฏในปลาย ร.๓ เพิ่มขึ้นใน ร.๔ และรุนแรงขึ้นอีกใน ร.๕ ตอมา
จึงคอยๆบรรเทาลงใน ร.๖ ไทยมิไดเสียดินแดนใหแกชาติใดเลย๑๐๑ แรงกดดันที่ผอนคลายลงสวน
หนึง่ เนื่องมาจาก อังกฤษและฝรั่งเศสตางไดครอบครองดินแดนในสวนที่ตองการไดแลว อังกฤษ
และฝรั่งเศสหันไปสนใจกับปญหาความขัดแยงในทวีปยุโรป ผลของสงครามโลกครั้งที่๑ทําใหชาติ
ตางๆในยุโรปออนกําลังลง และความเชือ่ ในเรื่องความเหนือกวาของคนผิวขาวเสือ่ มคลายลง อัน
เนื่องมาจากทหารจากอาณานิคมมีโอกาสในการรบเคียงบาเคียงไหลกับชาวตะวันตก ทําใหไดเห็น
ถึงความเขมแข็ง ความออนแอ ความลมเหลวและความสามารถที่มอี ยูในมนุษยทกุ เผาพันธ
ปจจัยภายใน ความขัดแยงทางการเมืองภายในของกลุม ผูนํา พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ในตอนแรกๆ ทีท่ รงขึ้นครองราชยทรงแวดลอมไปดวยขุนนางเกาที่สืบเนื่องมา
ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ตา งก็ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน
และมีพระชนมายุที่แตกตางกันมาก ความเชื่อถือในตัวพระองคจึงไมคอยมี ทําใหมีปญหาในการ
๙๙

ประยุทธ สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสยาม, ๒๕๑๖), ๙๘.
อานนท อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๕), ๑๒๗.
๑๐๑
หมอมหลวง ปน มาลากุล, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระมหาธีรราชเจา (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๑), ๗๖.
๑๐๐

๔๐
บังคับบัญชา พระองคทรงรูสึกวาอยูตามลําพังโดยไมมีพวกพอง ขุนนางหัวเกาบางคนก็เห็นวา
พระองคหวั ใหมเกินไป และคนรุนใหมบางคนก็เห็นวาพระองคหวั เกาเกินไป ดังพระราชบัญญัติที่มี
ถึงพระยายมราชตอนหนึง่ วา
ในพวกคนในราชการของเราก็แบงเปน ๒ พวกอยู พวกหนึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา พวกเกา ยืนยันอยู
ไมเชื่อเลยวาคนไทยเราเริ่มมีความคิดอะไรไปในทาง”โปลิติค” อีกพวกหนึ่งซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา
พวกใหม ก็ยืนยันเชื่อมั่นวาคนไทยในเวลานี้มีความคิดเห็นในทางโปลิติคมากขึ้นแลว จึงไมควร
ประมาท พวกใหมก็คอยเรงเราอยูแตจะใหเปลี่ยนแปลงนี่ เลิกถอนของเกาอยางนั้นอยางนี้ ฝาย
พวกเกาก็รองอยูวา ถาขืนจะจัดการเปลี่ยนแปลงไปอยาง ๑ อยางใดใหผิดแผกไปจากที่เคยทํามา
แตกอนแลวก็เห็นอยูแตทางที่การจะไมเดินสะดวกเทานั้น ฝายฉันตกอยูระหวางกลาง จะทิ้งเกาเสีย
ก็ยังไมได เพราะใหมก็ไมพอใจ๑๐๒

ทรงไมพอพระทัยที่ผูอื่นมีอาํ นาจซอนพระองคอยู โดยเฉพาะกลุมเสนาบดี เพราะ
อํานาจการใหคุณใหโทษตกอยูกับบรรดาเสนาบดีแทบทัง้ สิ้น อาจกลาวไดวา เหตุการณกบฏ ร.ศ.
๑๓๐ นับวาเปนปรากฏการณแบบใหมสําหรับการเมืองของประเทศไทย ที่การแยงชิงอํานาจจาก
สถาบันพระมหากษัตริยมาจากขาราชการทหารมิใชจากบรรดาเจานายเหมือนดังแตกอน ซึ่งทหาร
เหลานี้สวนใหญไดรับการศึกษาแผนใหมแบบตะวันตก โดยเหตุการณครั้งนี้มีสว นสําคัญที่ผลักดัน
ใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ทรงเนนหนักถึงความจงรักภักดีตอ พระมหากษัตริย
ตามทีท่ รงกลาววา

๑๐๒

หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.๖ บ.๒.๑/๓๔ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ถึงพระยายมราช, ๔ มิถุนายน ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔), อางใน มัทนา เกษกมล, “การวิเคราะหในเชิง
ประวัติศาสตร เรื่องการเมืองและการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.๒๔๕๓ –
๒๔๖๘)”(วิทยานิพนธ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗), ๗๖.

๔๑
การที่จะตัดสินวาผูใดเปนชาติใดโดยแทจริงนั้น ตองพิจารณาวาผูนั้นมีความจงรักภักดีตอใคร ถา
เขาจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม เขาจึ่งจะเปนไทยแท แตถาใครแสดงตนวา
เปนอิสระแกตน ไมมีความจงรักภักดีตอผูใดดังนี้ ตองจัดวาผูนั้นเปนคนไมมีชาติ เพราะคนๆเดียว
หรือหมูเดียวจะตั้งตนขึ้นเปนชาติตางหากหาไดไม๑๐๓

ในประเทศที่ใชวิธีการปกครองโดยพระเจาแผนดินทีท่ รงอํานาจสิทธิ์ขาด
ถาคน
ทั้งหลายมีความเชื่อถือในพระเจาแผนดินแลว การงานก็อาจดําเนินไปโดยเรียบรอย ทัง้ พสกนิกรก็
จะไมมีความเห็นผิดคิดกระดางกระเดื่องไปตางๆ๑๐๔ และความแตกตางทางดานวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคตางๆภายในประเทศ ทองที่ตางๆในประเทศไทย มีวฒ
ั นธรรมที่แตกตางกันมาก เชน
ศาสนา ภาษา ทําใหเกิดการสื่อความหมายกันอยางไมเขาใจ สังคมที่มีความแตกตางกันนี้ทาํ ให
สังคมนัน้ ไมสง เสริมใหเด็กๆเขามาเรียนหนังสือที่ใชภาษาอื่นแมกระทั่งภาษาไทย ทําใหไมสามารถ
พูดและเขาใจในภาษาไทย ทําใหขาดจิตสํานึกในความเปนคนไทย ซึง่ มีผลตอเสถียรภาพและ
ความมัน่ คงของประเทศ ดังนัน้ รัฐบาลจึงหาทางแกไขดวยการจัดการศึกษาภาคบังคับหรือ บังคับ
ใหเด็กทุกๆคนที่อยูในเกณฑตองเขามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามที่รัฐบาลกําหนดไวเปนหลักสูตร
เพื่อใหเรียนรูภ าษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อความเปนเอกภาพของชาติและยังเปนการลดความ
แตกตางทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี โดยมีนโยบายที่สาํ คัญคือการปลูกสํานึกทีว่ า นี่คือชาวสยาม
ซึ่งเปนประเทศรวมกัน๑๐๕
สังคมไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาล
ที่ ๖ ตามลําดับโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญๆ เนื่องจากการมีเครื่องอํานวยประโยชน
ที่มาจากวิทยาการของชาติตะวันตกบริการใหแกประชาชน เชน รถยนต รถไฟ รถราง ไฟฟา โทร
เลข เครื่องจักร สิ่งกอสรางตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตกอีกหลายอยางที่เขามามีอิทธิพลตอชีวิต
ความเปนอยูของผูคนในสังคมไทยตามเมืองใหญเปนอันมาก เพื่อใหอดุ มการณชาติ ศาสนา
๑๐๓

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ความเปนชาติโดยแทจริง, (ประมวลบทพระราชนิพนธ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ภาคปกิณกะ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาอนิรุทธเท
วา (ม.ล.ฟน พึ่งบุญ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๔) (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร,
๒๔๙๔), ๘๙–๙๐.
๑๐๔
อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่๔–พ.ศ.๒๔๗๕,
๑๙๓.
๑๐๕
จารุวรรณ ไวยเจตน, การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
, ๒๕๑๗), ๗๖.

๔๒
พระมหากษัตริย ปลูกฝงลงในจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมูเ หลาและใหมกี ารปฏิบัติไดอยาง
เปนผลจึงทรงไดเผยแพรผานทางการศึกษา ซึง่ เปนชองทางที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางถวน
หนาและฝงลึกตั้งแตเด็กไปจนถึงผูใหญ ดวยเหตุนวี้ ิธีใหการศึกษาสมัยใหมจงึ เหมาะสําหรับการ
ปลูกฝงคานิยมและความคิดแบบใหมใหแกประชาชน
การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔
การริเริ่มที่จะใหมีการศึกษาภาคบังคับ
มีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว แตไมสามารถดําเนินการไดเนือ่ งจากประสบปญหาหลายอยางทัง้ ภายใน
และภายนอก เชน ปญหาการเรียกรองเอาดินแดนจากชาติมหาอํานาจตะวันตกและปญหาการ
ขาดแคลนงบประมาณ ตอมาตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ในสมัยนี้
สถานการณของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยคุกคามจากประเทศ
ตะวันตกในลัทธิลาอาณานิคมแทบหมดไปแลว ความอยูรอดและเกียรติภูมิของประเทศขึ้นอยูก ับ
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญเทาทันกับชาติตะวันตก พระองคทรงใชโรงเรียนเปนที่ปลูกฝง
ลัทธิชาตินิยม ดังจะเห็นไดจากบันทึกของจมื่นอมรดรุณารักษ ที่กลาวไววา
…ทรงปลุกคนไทยใหตื่นขึ้นทั้งชาติ ใหคนไทยรูจักธรรมชาติ สละชีพเพื่อชาติ ตั้งกองอาสาสมัครขึ้น
เรียกวา กองเสือปา รวบรวมคนไทยไมวาคนหนุมหรือคนแกมารวมมือกันทําหนาที่นักรบปองกัน
ชาติ ยังขยายไปถึงเด็กไทยทั่วราชอาณาจักร ตั้งเปนกองลูกเสือตามโรงเรียนทุกแหง…๑๐๖

มีการเสนอโครงการศึกษาภาคบังคับตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๖ เมื่อเจาพระยาพระเสด็จสุ
เรนทราธิบดี ไดเสนอรางโครงการศึกษาภาคบังคับ สําหรับราษฎรที่เปนเด็กผูชายไดเขาศึกษาเลา
เรียนในชัน้ ประถมศึกษา มีสาระวา
เพราะเหตุสมัย และความเปนไปของบานเมือง ไดเปลี่ยนแปลงมา จึงจําเปนตองบํารุงศิลปวิทยา
การทั้งปวงของเราใหเจริญขึ้น ปองกันมิใหเสื่อมทรามลงได ดวยอํานาจที่จะตองแขงขันกับผูอื่น การ

๑๐๖

๒๕๑๑) : ๓๑.

จมื่นอมรดรุณารักษ, “ลายพระหัตถเลขารัชกาลที่ ๖,” สังคมศาสตรปริทัศน ๕, ๒ (๔ กุมภาพันธ

๔๓
ที่จะทนุบํารุงและปองกันเชนนี้ ก็ไดแตรีบจัดการใหเด็กทุกคน แมในชั้นตนเพียงเด็กชายกอน ให
ไดรับการฝกหัดสั่งสอนใหทั่วหนากัน ๑๐๗

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงมีพระราชประสงค ใหราษฎรไดรับ
การศึกษาอยางทัว่ หนาเพื่อยกความเปนอารยชนของราษฎรในประเทศ ทรงเริ่มใชลัทธิชาตินิยม
ดวยการจัดระบบการศึกษาใหม ทรงใชหลักการศึกษาเขามาพัฒนาคน ดวยทรงเห็นวา การพัฒนา
คนคือการพัฒนาชาติ ตราบใดที่คนไมไดรับการพัฒนาชาติก็ตั้งอยูไมได เพราะชาติประกอบดวย
บุคคล หมดคนก็หมดชาติ๑๐๘และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง
ตอบเนื่องในงานพระราชพิธฉี ัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ณ.พระ
ตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วันที ๑๒ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่วา ”…เด็กๆเปนผูที่
กําลังจะเรียน ถามีแบบอยางชักจูงไปทางไหนก็อาจหันไปทางนัน้ ไดงาย ทัง้ ทางดีและทางชัว่
เพราะฉะนัน้ จึง่ จําเปนตองมีโรงเรียนสําหรับฝกสอนเด็กใหหนั ไปในทางที่ดี…”๑๐๙
ในชวงที่เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เปนเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ (พ.ศ.๒๔๕๙–๒๔๖๘) มีความพยายามที่จะประกาศใชการศึกษาภาคบังคับ โดยให
เหตุผลวา”…การศึกษาสําหรับชาติทจี่ ะใหราษฎรไดเลาเรียนทั่วหนาตามสมควรแกอัตตภาพ
…”๑๑๐และประโยคที่ทานชอบยกมากลาวเสมอๆวา ”…ถึงเวลาแลวที่ตองจัดการศึกษาภาคบังคับ
การรีรอตอไปเปนผิดแนและจะใหผลเปนการเสียหายในภายหนา ทัง้ จะเปนสิ่งหนึง่ ซึ่งยุคหนาจะ

๑๐๗

มนูญ ลาชโรจน, “นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.
๒๔๕๓–๒๔๖๘)” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๑), ๓๑.
๑๐๘
เสถียร พันธรังษี, ปรัชญาและศาสนา สถาปนิกของสังคม (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, ๒๕๒๕), ๖๕.
๑๐๙
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, (พิมพโดยไดรับพระบรมราชานุญาติ ใน
งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ
พันธวงศวรเดช ณ.พระเมรุทองสนามหลวง ปมะเสง พ.ศ.๒๔๗๒) (พระนคร : พิมพที่โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ,
๒๔๗๒), ๕๘.
๑๑๐
วุฒิชัย มูลศิลป, แนวความคิดทางการศึกษาของชาติ ๒๔๑๑–๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนา
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๒๖), ๙๓.

๔๔
โทษยุคนี้วา ปลอยปละละเลย…”๑๑๑และคํากลาวที่วา ”…อยาเพียรสรางยักษและเทวดาเลย จง
พยายามยกคนทัง้ ชาติใหสูงขึ้นพรอมกันเถิด…”๑๑๒
ความพยายามในการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา มิใชมีอุปสรรคแตเพียงดาน
การเงินเทานั้น หากแตยงั มีผูคัดคานในเรือ่ งของการบังคับใหเด็กมาโรงเรียน ทําใหผูปกครองขาด
แรงงานเด็กในการทํามาหากินอีกทัง้ พระภิกษุสงฆก็ขาดเด็กไวคอยรับใช อยางไรก็ตามเจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี ก็ไดฟนฝาอุปสรรคจนสามารถประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔ กําหนดใหรัฐรับผิดชอบในการใหการศึกษาสามัญแกราษฎรโดย
ทั่วถึง๑๑๓ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ประกาศใชในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔ เปนตนไป๑๑๔
พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๔๖๔ มีการกําหนดหลักสูตรการเรียน
การสอน การเรียนวิชาการทีเ่ ปนแบบวิทยาศาสตร นับเปนครั้งแรกแหงประวัติการศึกษาไทย ที่ไดมี
สาระสําคัญใน
กฎหมายเปนเครื่องค้ําประกันความมัน่ คงในเรื่องการศึกษาในระดับนี๑๑๕
้
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ไดกําหนดหลักการในการบังคับใหราษฎรตองสงเด็กให
เขาศึกษาเลาเรียนตามกฎหมาย พอสรุปไดดังนี้ ใหใชพระราชบัญญัติฉบับนี้เฉพาะอําเภอ และ
ตําบลที่ออกชือ่ ไวในบัญชีทา ยพระราชบัญญัติ และเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจทําบัญชี
เพิ่มเติม เพื่อขยายการใชในอําเภอและตําบลอื่นๆเมื่อเห็นสมควร ใหเด็กทุกคนตัง้ แตอายุ ๗ ป
บริบูรณ เขาเรียนในโรงเรียนจนอายุ ๑๔ ปบริบูรณ สําหรับบางทองที่เกณฑอายุ ๗ ป อาจเขยิบ
เปน ๘,๙หรือ ๑๐ ปก็ได อายุที่จะออกจากโรงเรียนอาจขยายออกไปจนกวาเด็กจะอานเขียน
ภาษาไทยไดพอควร
เวนแตเด็กที่บกพรองในกําลังความคิดซึ่งเห็นไดวาคงจะเรียนใหถึงฐานะ
ดังนัน้ ไมได เปนการศึกษาที่ใหเปลา ไมมีการเก็บคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและประชาบาล
เวนแตโรงเรียนรัฐบาลบางโรงเรียน
ที่จัดเปนพิเศษใหเรียกคาสอนไดตามอัตราที่
๑๑๑

“เรื่องการประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาล พ.ศ.๒๔๖๔,” ๕ ธ.ค. ๒๔๖๒ – ๑๗ มิ.ย. ๒๔๖๓, การ
ประชุมเทศาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๒/๑๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๑๒
“เรื่องรายงานประชุมขาหลวงเทศาภิบาล แผนกกระทรวงธรรมการ,” ๕ ธ.ค.๒๔๕๓ – ๑๑ ก.ค.
๒๔๖๖, เบ็ดเสร็จกระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๖ ศ.๑/๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๑๓
นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ : พระราชกรณียกิจในการ
พระราชทานการศึกษาแกประชาชน.” ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๑๕.
๑๑๔
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ภาคผนวก.
๑๑๕
กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๓๐), ๑๕๑–๑๕๒.

๔๕
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกาํ หนด ตองมีเวลาเรียนในปหนึง่ ไมนอยกวา ๓๒๐ เวลา(๘๐๐ ช.ม.) จะ
ขาดเรียนเกินกวา ๓๐ วันติดกันไมไดโดยไมไดรับอนุญาต มีขอยกเวนสําหรับเด็กที่สอบไลได
ประโยคประถมศึกษาหรือเทียบเทากอนอายุ ๑๔ ป เด็กพิการบกพรองในสวนกําลังกายกําลัง
ความคิด เด็กที่มที ี่พกั หางจากโรงเรียนเกิน ๓,๒๐๐ เมตร เด็กไมสามารถไปโรงเรียนไดโดยเหตุใด
เหตุหนึ่งอันไมมีทางหลีกเลี่ยงได เด็กที่ผูปกครอง แจงวาไดรับการศึกษาในครอบครัวแลว แตตอง
ใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลปละครั้ง ชายฉกรรจทุกคนอายุ ๑๘–๖๐ ป ตองเสียเงินศึกษาพลี ไม
ต่ํากวา ๑ บาทและไมเกิน ๓ บาทตามความเหมาะสม๑๑๖ ดังพระราชดํารัสที่วา ”…ผูใดอุดหนุน
การศึกษาผูนนั้ ไดชื่อวาอุดหนุนชาติบานเมืองดวย…”๑๑๗ ผูไดรับการยกเวนไดแก พระภิกษุ ตํารวจ
ทหาร บาทหลวง และผูทที่ ํามาหาเลี้ยงชีพไมได จึงนับเปนครั้งแรกของระบบการศึกษาไทย ทีม่ ี
กฎหมายเปนหลักประกันในความมัน่ คง
ในการจัดการศึกษาและยังเปนการวางรากฐานของ
การศึกษาแบบใหมของชาติอีกดวย การศึกษาในรัชกาลที่ ๖ มีความเจริญกาวหนามีระเบียบแบบ
แผน โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๔๖๔
นั้นนับวาเปนความกาวหนายิ่งกวาประเทศอื่นใดในเอเชีย๑๑๘
การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ มีจุดประสงคเพื่อกําหนดทิศทาง
ใหแกประชาชน ในการประพฤติปฏิบัติตอสังคมตอรัฐ และการนําประเทศชาติไปสูค วามเจริญเปน
อารยประเทศเชนเดียวกับประเทศตะวันตก
ทุกสถาบันในสังคมตางไดรับผลกระทบเพราะ
พระราชบัญญัตินี้เปนเสมือนการกําหนดทิศทางใหมใหแกสังคม สถาบันสงฆเปนสถาบันที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดเพราะพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ยังไดวางแนวทางในการ
ดําเนินการตางๆ เชน การจัดตั้งโรงเรียน การคัดเลือกครูผูสอน การกําหนดรูปแบบในการเรียน การ
แบงประเภทโรงเรียน การวางระบบ การตรวจโรงเรียน การจัดตั้งโรงเรียน การตั้งสารวัตรนักเรียน
และการดําเนินการในโรงเรียน (ตองมีสมุดบันทึก ๓ เลม คือ ๑.ทะเบียนนักเรียน ๒.บัญชีเรียกชื่อ
๓.สมุดหมายเหตุรายวัน)๑๑๙ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางทั้งในดานแบบแผนการเรียน
การสอนและเนื้อหาวิชาการ ซึ่งสถาบันสงฆเคยรับผิดชอบงานในสวนนี้อยู ทําใหสถาบันสงฆลด
๑๑๖

เพ็ญจันทร ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ (กรุงเทพฯ : สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๒), ๕๕-๕๖.
๑๑๗
“เรื่องพระราชดํารัสตอบเฉลิม พ.ศ.๒๔๕๔ – ๒๔๕๗,” ๒๖ ธ.ค.๒๔๕๓ – ๓๐ พ.ย.๒๔๕๗, เฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา รัชกาลที่ ๖ เบ็ดเตล็ด, ร.๖ บ.๑.๓/๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๑๘
จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๗๓.
๑๑๙
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ภาคผนวก.

๔๖
บทบาทลงอยางมาก เมื่อทิศทางของสังคมเปลีย่ นไป สถาบันตางๆในสังคมจึงตองปรับตัว
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดวยเหตุนี้สถาบันสงฆจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเพื่อการดํารงอยูอยางมีความสําคัญ
ผลของการปฏิรูปการศึกษาแบบตะวันตกของบานเมือง
ศูนยกลางของคานิยมแบบตะวันตกมีสถาบันการศึกษาเปนองคกรที่สาํ คัญในการ
ควบคุมประชาชนใหเปนไปในแบบที่รัฐตองการ
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ จึงเปนผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางตามมาในสังคมไทย เปนตนวา มีโรงเรียนตางๆเกิดขึ้นมากมาย โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
ทรงสนับสนุนการศึกษาดวยการสรางโรงเรียนแทนวัด
ทรงพิจารณาเห็นวา การศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับบานเมืองไมนอยไปกวาวัด๑๒๐ การศึกษาจึงได
ขยายออกไปมาก แมวาวัดตางๆจะใหความรวมมือเปดเปนโรงเรียนขึ้นก็ตาม ก็ยงั ไมเพียงพอตอ
ความเจริญของประเทศ หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ เกิดความ
ตองการสถานที่เรียนเปนจํานวนมาก ทําใหจาํ เปนตองดัดแปลงศาลาวัดตางๆ เปนจํานวนพันๆ
แหงใหเปนโรงเรียนประชาบาลขึ้นมา จํานวนโรงเรียนรัฐบาลที่จัดตั้งขึน้ เปนตัวอยางตามตัวจังหวัด
และโรงเรียนราษฎร ที่เอกชนจัดตั้งขึ้นโดยเสียคาใชจายของตนเองนั้นมีเปนจํานวนมาก นับตั้งแต
พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔ มีจํานวนโรงเรียนทุกประเภทเพิ่มขึ้นจาก ๔,๐๒๖ โรงเรียนเปน ๖,๘๘๑
โรงเรียน มีโรงเรียนที่อาศัยสถานทีว่ ัดเพิ่มจาก ๒,๘๘๑ โรงเรียนเปน ๔,๙๑๑ โรงเรียน มีโรงเรียน
ราษฎรเพิ่มขึ้นจาก ๖๕๗ เปน ๑,๑๕๐ โรงเรียน๑๒๑ ทําใหมีนกั เรียนเพิม่ มากขึน้ ระหวาง พ.ศ.
๒๔๖๔–๒๔๗๔ จํานวนนักเรียนไดเพิม่ จาก ๒๔๑,๕๐๘ คนเปน ๗๘๘,๘๔๖คน โดยมีนกั เรียน
ชายเพิ่มขึ้นจาก ๒๒๔,๖๘๙ คนเปน ๔๗๙,๒๒๔ คน และนักเรียนหญิงเพิ่มขึน้ จาก ๑๖,๘๑๙ คน
เปน ๓๐๙,๖๒๒ คน๑๒๒ จะเห็นไดวาในชวงเวลาหนึง่ ทศวรรษมีนักเรียนทัง้ หมดเพิ่มขึน้ ประมาณ ๓
เทาตัว นักเรียนที่เปนผูช ายเพิ่มขึน้ ประมาณ ๒ เทาตัว และที่เพิม่ ขึ้นอยางมากคือนักเรียนหญิง
เพิ่มขึ้นถึง ๑๘๗ เทาตัว และยังจัดใหมีหลักสูตร แบบเรียน แผนการสอนและการวัดผลตาม

๑๒๐

สิริวัฒน คําวันสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๒ (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, ๒๕๒๕), ๑๐-

๑๑.
๑๒๑

กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๒๓.
ดวงเดือน พิศาลบุตร, ประวัติการศึกษาไทย (พระนคร : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), ๑๒๕.
๑๒๒

๔๗
จุดประสงคของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ คือพยายามแกไขขอบกพรองตางๆให
เหมาะสมยิง่ ขึน้
โดยเนนใหประชาชนไดรับการศึกษาตามสมควรแกอัตภาพอยางนอยตองจบ
สามัญและวิสามัญชั้นต่าํ ทุกคน เพื่อใหการศึกษาของชาติไดเขยิบความรูสูงขึ้นพรอมกันทั้งหมด๑๒๓
โดยแบงหลักสูตรออกเปน ๒ สาย คือ สายสามัญศึกษา และสายวิสามัญศึกษา โดยสายสามัญ
ศึกษา แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มีหลักสูตร ๓ ป และมัธยมศึกษา มีหลักสูตร
๘ ป โดยแบงเปน ๓ ตอนคือ ตอนตน ๓ ป ตอนกลาง ๓ ป และตอนปลาย ๒ ป อีกสายหนึง่ คือ
สายวิสามัญศึกษา มีการแบงการศึกษาออกเปน ๓ ระดับ คือ ประถมศึกษา มีหลักสูตร ๒ ป รับ
เฉพาะนักเรียนชายที่จบประถม ๓ ของสายสามัญศึกษา และมัธยมวิสามัญ แบงออกเปน มัธยม
วิสามัญชัน้ ต่ํารับนักเรียนชายที่จบประถมวิสามัญหรือนักเรียนหญิงทีจ่ บประถม ๓ ของสายสามัญ
มัธยมศึกษาชัน้ กลางรับนักเรียนซึ่งจบมัธยมวิสามัญชั้นต่ําหรือนักเรียนที่จบมัธยมสามัญตอนตน
(ม.๓)
มัธยมสามัญชัน้ สูงรับนักเรียนซึ่งจบวิสามัญชั้นกลางหรือนักเรียนที่จบมัธยมสามัญ
ตอนกลาง(ม.๖) วิสามัญศึกษาชัน้ ปริญญา(อุดมศึกษา) รับผูจบมัธยมวิสามัญชั้นสูงหรือผูจบ
มัธยมสามัญตอนปลาย(ม.๘)๑๒๔ ในหลักสูตรทุกฉบับบังคับใหสอนวิชาจรรยาและการอาน เขียน
ภาษาไทยใหถกู ตอง…สําหรับเนื้อหาวิชาและเวลาเรียนนัน้ ในระดับประถมศึกษาไดกําหนดชั่วโมง
ที่สอนภาษาไทยไวมากกวาวิชาอืน่ พอมาถึงระดับมัธยมศึกษาชายตอนกลางและตอนปลาย กลับ
มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาตางประเทศมากกวาวิชาอืน่ …การประเมินผล ในระดับประถมศึกษามีการ
กําหนดการสอน การแตงขอสอบ การจัดการสอน การตัดสินเรื่อง การประกาศนียบัตร การ
ลงทะเบียน การเขียนกระดาษคําตอบ หลักการวินิจฉัย การใหคะแนน และการเลือ่ นชั้น หลักสูตร
สามัญศึกษาคิดคะแนนวาวิชาใดสอบเรียงตัว วิชาใดสอบคะแนนเทียบสวนรอยทัง้ ชั้น๑๒๕
ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ในชวงที่ พระวรวงศเธอ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร เปนเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ไดมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร โดยทรงเห็นวา
หลักสูตรที่มีอยูในเวลานี้สําหรับประถมศึกษา และมัธยมตอนกลาง นับวามีเพียงบางอยางเทานั้นที่
ไมเหมาะแกกาละเทศะอยูบาง,แตมัธยมปลายนั้นยังบกพรองมาก เพราะฉะนั้นจึงไดตั้งอนุกรรมการ

๑๒๓

กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ ๒๔๓๕-๒๕๐๗ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา,
๒๕๐๗), ๒๗๐-๒๗๒.
๑๒๔
จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๖๐.
๑๒๕
กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๑๘๑๑๙.

๔๘
ขึ้นคณะหนึ่งใหพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง ในอันที่จะเปดทางใหกวางออกไปอีก,จึงไดตั้งหนารีบ
แกไขเปลี่ยนแปลงตอนปลายเสียกอน ซึ่งหวังวาจะไดประกาศใชในเวลาภายใน ๒ เดือนขางหนา ที่
มุงใหแกมัธยมกอนนี้
ใชจะเห็นวามัธยมสําคัญกวาประถมนั้นหามิได,ประถมเสียอีกสําคัญกวา
มัธยมเพราะเปนรากเงาแหงการศึกษา หลักสูตรทั่วไปที่จะใหแกไขนั้นจะดําเนินโดยหลักการเพงเล็ง
ถึงวิชาชีพ ใหมีบริบูรณตามสวนและควรพยายามสอนใหไดผลดีกวาที่เปนมา…มัธยมศึกษาตอนตน
และตอนกลาง จะมิใครเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก สวนในตอนปลายนั้นตามหลักสูตรเดิมมีภาษาไทย
สัปดาหละชั่วโมงเทานั้น อีก ๒๖ ชั่วโมงเปนภาษาอังกฤษ,คํานวณ วิทยาศาสตรและอื่นๆ สังเกตดู
เห็นวาตามหลักสูตรนี้ เมื่อนักเรียนเรียนจบไปแลว โดยมากจะมีความรูในวิชชาคํานวณดีพอควรกับ
เวลาที่เรียน แตความรูทางภาษาไมคอยดีนัก หนทางที่จะจัดใหมนั้นในตอนปลายจะแบงออกเปน ๓
แผนก คือ ๑.แผนกกลาง (สําหรับผูที่จะเรียนวิชชาชั้นอุดมที่เปนกลางเชน ไปเขามหาวิทยาลัย)
จะตองเรียนภาษาไทยมากกวาเดิม,รูภาษาตางประเทศแตอยางเดียว
แตใหดีไมนอยกวาที่เปน
มาแลว คํานวณพอจะลดลงไดบาง และวิทยาศาสตรเพียงเทาเดิม ๒.แผนกภาษาปจจุบัน สําหรับ
ผูที่จะไปศึกษาในสํานักตางประเทศ ซึ่งตองเรียนหนักไปทางภาษาตางประเทศ และ ๓.แผนก
วิทยาศาสตร สําหรับผูที่จะไปเรียนทางคํานวณและวิทยาศาสตร ๑๒๖

และในรายงานการศึกษา พ.ศ.๒๔๗๐ ไดกลาวไววา ”…ในการสอบไลประโยคมัธยม
บริบูรณจะสอบภาษาไทยกอนอื่น นักเรียนที่ตกภาษาไทยจะนับเปนตกประโยคมัธยมบริบูรณไม
ตองเขานัง่ สอบวิชาอืน่ อีก…”๑๒๗ มีการเอาแบบเรียนในภาษาตางประเทศมาแปลเปนภาษาไทย
เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความเขาใจมากกวาใหเด็กอานภาษาตางประเทศเอง ดังขอความที่วา ”…จึง
เปนการจําเปนที่จะศึกษาการจัดหาตําราเรียนตางๆในภาษาไทยไวใหเพียงพอ เปนเครื่องมือใชใน
การที่จะขยายการศึกษาออกไดแพรหลาย…”๑๒๘ จะเห็นไดวามีการกวดขันใหนักเรียนตองเรียน
ภาษาไทยเพราะตองการนักเรียนมีความเขาใจ และใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยวาเปนภาษา
ประจําชาติ สวนเรื่องของแบบเรียน มีการสงเสริมใหมกี ารแตงแบบเรียนใหมากขึน้ และดีขึ้น มีการ
อนุญาติใหโรงเรียนเลือกแบบเรียนเองไดแตตองขออนุญาติเปนปๆไป
จึงเปดโอกาสใหมีผูแตง
ตําราเรียนมากขึ้น ในป พ.ศ.๒๔๕๖กรมตําราไดพิมพแบบเรียนขึ้นใชรวมทัง้ สิ้น ๒๙๔,๕๐๐ ฉบับ
๑๒๖

“เรื่องพระโอวาทเสนาบดีกระทรวงธรรมการ,” ๘ มิ.ย.- ๒๓ มี.ค.๒๔๙๐, โอวาทเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๑/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๒๗
สุมน อมรวิวัฒน และคณะ, ปรีชาญาณสยาม : บทวิเคราะหทางดานการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๓๑๒.
๑๒๘
“เรื่องพระโอวาทเสนาบดีกระทรวงธรรมการ,” ๘ มิ.ย.- ๒๓ มี.ค.๒๔๙๐, โอวาทเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๑/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.

๔๙
มาถึง พ.ศ.๒๔๖๒ มีการพิมพเพิม่ ขึ้นกวา ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ นับตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๖-๒๔๖๒ มีการ
พิมพหนังสือทีใ่ หครูและนักเรียนใชรวมกันถึง ๕๙ เรื่อง และตอมาถึง พ.ศ.๒๔๖๗ มีแบบเรียนที่
พิมพขนึ้ ถึง ๗๑ เรื่อง มีจาํ นวนถึง ๔๕๒,๑๙๕ ฉบับ๑๒๙ มีการสงเสริมใหครูสอนตามแผนการสอน
เพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังปรากฏในจดหมายของเสนาบดีกระทรวงธรรมการถึง
มหาอํามาตยในพระยาเพชรดา สมุหเทศาภิบาล สําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑ ตอนหนึ่งวา ”…การสอนวิธีรักษาตัวมีในหลักสูตรและมีแบบสอนโดย
ละเอียดแลว ควรกําชับครูใหเอาใจใสฝก สอนเด็กใหไดตามแบบสอน…”๑๓๐ ถึงแมวา จะมีการจัด
การศึกษาภาคบังคับเกิดขึ้นแลว แตกย็ ังไมครอบคลุมทั่วประเทศและรัฐยังมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ สถานที่ รวมทัง้ บุคลากรครูผสู อนยังมีไมเพียงพอกับความตองการ จึงมีความจําเปนที่
ตองใหพระภิกษุสงฆเปนผูดาํ เนินการและอบรมสั่งสอนเปนสวนใหญดงั เดิม
ทรงโปรดเกลา
อาราธนา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใหดําเนินการจัดการศึกษาในหัว
เมือง
ดวยการใชวัดเปนที่ตงั้ ของโรงเรียนและนิมนตพระภิกษุเปนครูผูสอนและให
กระทรวงมหาดไทยคอยอํานวยความสะดวก ดังขอความทีว่ า ”ใหนมิ นตพระภิกษุคณะหมวด(สงฆ
ตําบล) ๑ รูป กํานัน ๑ หมอประจําตําบล ๑ รวมเปน ๓ ดวยกัน เปนคณะหนึง่ สําหรับชวยอํานวย
การศึกษาเบื้องตน เชน ฝายสงฆใหไดอาศัยศาลาวัดเปนโรงเรียนในวันที่ไมไดใชศาลาทําการ
บุญ”๑๓๑ และราชกิจจานุเบกษาที่วา “ขอใหพระราชาคณะพระครูฐานานุกรมเปรียญอันดับที่ไดเลา
เรียนรูหนังสือไทยลายมือแลวิชาเลขนั้น…ชวยทนุบํารุงสั่งสอนเด็กนัน้ ใหเต็มกําลังของตน ตัง้ ใจ
สอนจริงๆ…ใหเปนประโยชนในพระพุทธศาสนา แลแผนดินแลตัวเด็กตอไป”๑๓๒ แตในระบบใหมนี้
สถาบันสงฆไมมีความสามารถที่จะตอบสนองไดอยางเต็มที่
อันเนื่องมาจากการมีขอจํากัดใน
ตัวเองของพระธรรมวินยั รัฐจึงไดตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพือ่ ผลิตบุคลากรในการสอนวิชาการสมัยใหม
โดยเฉพาะ โรงเรียนฝกหัดครูแหงแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๔๓๕ ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เรียกกันในสมัยนัน้ วาโรงเรียนฝกหัดอาจารย ใชสถานที่

๑๒๙

ดวงเดือน พิศาลบุตร, ประวัติการศึกษาไทย, ๑๑๙.
๑๓๐
“เรื่องกระทรวงมหาดไทย สงสําเนารายงานตรวจการของผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด,” ๓๑ ส.ค.- ๖
ก.ย.๒๔๗๑, รายงานตรวจการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๔๓/๘๙, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๓๑
“เรื่องคําบรรยายของพระยาราชเสนา,” ๒๕๐๕, ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วันประสูติสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๐๗๐๑.๙.๑๒/๑๐, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๓๒
”โปรดเกลาฯจะใหมีอาจารยสอนหนังสือแลสอนเลขทุกๆ พระอาราม,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๒,
(จ.ศ.๑๒๓๗) : ๑๑๑-๑๑๒.

๕๐
โรงเลี้ยงเด็กทีถ่ นนบํารุงเมือง เปนโรงเรียนหลวง รับนักเรียนไป-กลับ มีชาวอังกฤษ ชื่อ นายเอช
กรีนรอด เปนอาจารยใหญ เปดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ มีนกั เรียนอยู ๓ คน
มาถึงแผนดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั คือใน พ.ศ.๒๔๕๖ ไดเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนฝกหัดอาจารยเปนโรงเรียนฝกหัดครู เดิมทีโรงเรียนฝกหัดครูสังกัดกรมศึกษาธิการ มาถึง
พ.ศ.๒๔๕๘ โรงเรียนฝกหัดครูยายเขาเปนแผนกหนึ่งของโรงเรียนขาราชการพลเรือน และเปนป
แรกที่ตั้งโรงเรียนฝกหัดครูหญิงขึ้นทีโ่ รงเรียนเบญจมราชาลัย โดยรับนักเรียนหญิงจากหัวเมืองเขา
มาเรียนตามหลักสูตรครูมูลและครูประถม ถึง พ.ศ.๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลายกโรงเรียน
ขาราชการพลเรือนขึ้นเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนฝกหัดครูจึงเขาสังกัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จนเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ จึงยายโรงเรียนฝกหัดครูกลับมาสังกัดกรมศึกษาธิการอีกครั้ง
หนึง่ ตอมาไดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเฉพาะสาขาวิชาเพิม่ ขึ้นอีกหลายแหง เชน โรงเรียนฝกหัดครู
ประถมกสิกรรม โรงเรียนฝกหัดครูหัตถกรรมและโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา เปนตน ครูที่ผลิตก็มี
อยูหลายประเภทคือ ครูมูล ครูประถม ครูมัธยม ครูประกาศนียบัตรมณฑล ครูกสิกรรม ครู
หัตถกรรม ครูวาดเขียน และครูสอนภาษาตางประเทศ วุฒิครูก็มีตางๆกัน เชน ครู ว. ครู พ. ครู
ป.ป. เปนตน๑๓๓จํานวนครูหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๔
ไดเพิ่มขึ้นมากจากเดิมที่มีจาํ นวน ๖,๙๐๓ คน เปน ๑๗,๔๐๒ คน โดยเปนครูโรงเรียนของรัฐบาล
เพิ่มจาก ๓,๖๐๑ คนเปน ๑๓,๐๗๒ คน ครูโรงเรียนราษฎรเพิ่มจาก ๑,๑๙๙ คนเปน ๒,๓๙๗ คน
๑๓๔
เปนการผลิตครูสมัยใหมที่ไดรับการฝกฝนทางดานการสอนโดยเฉพาะ
นับตั้งแตเริ่มมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเปนตนมา มีการขยาย
การศึกษาเปนอยางมาก มีโรงเรียนเพิม่ มากขึ้น รัฐจึงไดจัดตั้งหนวยงานขึน้ มาดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง เพื่อความเปนระเบียบและเหมาะสมตอการขยายการศึกษาตอไปมากยิ่งขึน้ เชน พ.ศ.
๒๔๖๙ กรมธรรมการไดกลับเขามารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการศึกษาไมควรแยกออก
จากวัด และไดเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงธรรมการ ใหมหี นาที่จัดทําเรือ่ งโครงการศึกษา การรักษา
มาตรฐานการศึกษา การสอบไล การทําตําราเรียน การจัดทําหลักสูตรและการจัดทํางบประมาณ
มาถึง พ.ศ.๒๔๗๓ ไดมีการจัดตั้งกรมวิชาการ โดยรวมงานของกรมตําราและงานอื่นๆ เชน งาน
สถิติ งานพยากรณแผนกการศึกษา งานคนควาแบบการศึกษาและงานสอบไล
การศึกษาในสมัยตนรัตนโกสินทร รูปแบบการศึกษายังคงเปนแบบจารีตของอยุธยาที่
แบงการศึกษาออกเปน ๓ ขั้นตอนคือ การศึกษาอักขรวิธี การบวชเรียนและการศึกษาวิชาเฉพาะ
๑๓๓

จิตรกร ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย, ๑๖๓–๑๖๔.
๑๓๔
กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแหงชาติ : อดีต-ปจจุบัน, ๑๒๔.

๕๑
โดยมีวัดและพระราชวังเปนสถาบันในการใหการศึกษา ในระยะเริ่มตนกุลบุตรจะถูกสงไปศึกษา
อักขรวิธีกับภิกษุทวี่ ัด นอกจากจะสอนการอานตัวอักษรแลวยังมีการสอนคานิยมและคุณธรรม
พื้นฐานของสังคมดวย๑๓๕ แตก็มีวัดบางแหง โดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญๆที่สามารถ
สอนหนังสือในระดับสูงไดในทางโหราศาสตร แพทยแผนโบราณ และ การเตรียมตัวเพื่อรับราชการ
๑๓๖

การศึกษา กอนป พ.ศ.๒๔๒๗ นั้น จํากัดตัวอยูเฉพาะกลุมลูกหลานขุนนางและบรรดา
เชื้อพระวงศเทานัน้ การถายทอดทางดานการเมือง โดยผานการศึกษาจึงยังไมจาํ เปนเทาใดนัก
เพราะคนกลุมนี้มีกระบวนการถายทอดความสํานึกทางการเมืองอยางไมเปนทางการอยูแลว โดย
ผานทางครอบครัวและการพบปะกัน…หลัง พ.ศ.๒๔๒๗ มีการขยายการศึกษาออกไปสูราษฎร มี
…มีความเปลี่ยนแปลงในแบบเรียนทาง
การจัดตั้งโรงเรียนหลวงครั้งแรกที่วดั มหรรณพาราม
การศึกษา มีการบรรจุและเพิ่มเติมในวิชาใหมๆใหเรียนกัน๑๓๗ นับตัง้ แต พ.ศ.๒๔๗๔ จํานวน
โรงเรียนวัดเริ่มลดลงเมื่อทองถิ่นตางๆ สามารถสรางโรงเรียนใหมๆขึ้นมาไดทนั กับความตองการ
ของนักเรียนทีม่ ีจํานวนเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
พระภิกษุสงฆไดเริ่มลดบทบาทในการทําหนาทีส่ อนใน
โรงเรียนลง เนื่องจากรัฐบาลสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น๑๓๘ โรงเรียนวัดสรางขึน้ มา เพื่อ
อาศัยวัดในการขยายการศึกษาใหแพรหลายออกไประยะแรก คณะสงฆจึงมีบทบาทในการขยาย
การศึกษาตามหัวเมืองตางๆในระยะแรก เปนการสนับสนุนคานิยมดั้งเดิมของไทย ตอมาไดมกี าร
พัฒนาเพื่อยกสภาพของสังคมไทยใหเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดจากกลไกของรัฐที่
มีอยูจํากัด ทําใหไมอาจควบคุมการถายทอดความคิด ใหแกกลุม คนระดับลาง ใหเปนไปตาม
แนวทางที่รัฐพึงประสงคไดทงั้ หมด๑๓๙
๑๓๕

พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
เรื่อง การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๔๐.
๑๓๖
วุฒิชัย มูลศิลป, “สองศตวรรษของการศึกษาไทย,” ใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุง
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศน กรมการฝกหัดครู (กรุงเทพฯ :
กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๕), ๒๑๒.
๑๓๗
อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔–พ.ศ.๒๔๗๕
, ๑๘๒–๑๘๔.
๑๓๘
ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย (พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นายเฉลิม
นาคะตะ และบรรจุศพ นางเพียงใจ นาคะตะ ณ วัดโสมนัสวิหาร วันเสารที่ ๑๒ เมษายน พ..ศ.๒๕๒๙), ๘.
๑๓๙
พิพาดา ยังเจริญ และ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง
การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย สมัยตนรัตนโกสินทร(พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๙๔), ๑๒๒.

๕๒
นโยบายทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั จึงเปนไปในทาง
แยกการศึกษาออกจากวัด ระบบการเรียนแบบตะวันตก ระบบการสอนที่เปนหลักสูตร วิชาการ
ตางๆที่เปนวิทยาศาสตร การควบคุมครู การกําหนดเนื้อหาในตําราเรียน ในการขยายการศึกษาให
เปนภาคบังคับนี้ตองมีปจจัยตางๆพรอม ทั้งโรงเรียน ครู อุปกรณการเรียนการสอน วิทยาการของ
ตะวันตก เปนสวนหนึ่งทีท่ าํ ใหบทบาทของสถาบันสงฆลดลง เพราะพระสงฆไดสูญเสียบทบาท
นโยบายทางการศึกษาชาติทุกฉบับกําหนดไวแตการศึกษาของ
ผูนําทางปญญาของสังคม๑๔๐
ราษฎรเทานั้น
ไมมีบคุ ลากรจากสถาบันสงฆมาเกีย่ วของดวยโดยมีสาเหตุมาจากพระสงฆมี
จํานวนนอยและไมมีความสามารถเพียงพอในการสอนวิชาการสมัยใหมแบบวิทยาศาสตร โดยที่
รัฐใหความสําคัญของการศึกษาแบบตะวันตกวาจะเปนพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศ ให
เจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศและรัฐสามารถควบคุมไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ผลของการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ทําใหสถาบันสงฆ
เริ่มลดบทบาทความเปนศูนยกลางของชุมชน ในสมัยกอน การสรางบานเมืองจุดสําคัญคือตอง
สรางวัง บาน และวัด โดยวังเปนศูนยกลางการบริหารแผนดิน เวียงหรือบานเรือนสําหรับราษฎรได
อยูอาศัย วัดเปนจุดศูนยกลางของสังคมเปนแหลงรวมความรูของสังคม วัดกับสังคมไทยจึงมีความ
ใกลชิดและเอื้ออํานวยประโยชนใหแกกนั และกันอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา วัดเปนสถานศึกษา
ของชุมชน เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เปนสนามเด็กเลน เปนที่ประกอบพิธกี ารทางศาสนา เปน
ศูนยรวมของชุมชน เปนตน ดังที่เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความสําคัญของวัดหลังจากมีการตั้งโรงเรียนแบบตะวันตก ไววา
การที่ไปตั้งโรงเรียนสอนกุลบุตรแตเฉพาะในโรงเรียนเชนนั้น ทําใหเสื่อมประโยชนสงฆจากประเพณี
ที่เคยมีมาแตกอนคือ ชาวบานยอมสงบุตรหลานตรงไปเขาโรงเรียน ไมฝากเปนศิษยวัดใหพระสงฆ
ไดใชสอยและไดรับเกื้อกูลจากบิดามารดาของเด็กดังแตกอน๑๔๑

ผูนําทางปญญาในอดีตไดแกวังและวัด ผูที่ไมผานโรงเรียนหรือสถาบันอันใดอันหนึ่ง
หรือทั้งสองนี้ ยอมไมเปนที่ยอมรับนับถือกันวาเปนผูท ที่ รงภูมิวิชา แมแตคนที่อาจฝกฝนตนเองหรือ

๑๔๐

พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตโต), การศึกษาของคณะสงฆไทย:ปญหาที่รอทางออก (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), ๑๕๐.
๑๔๑
บุญเจือ องคประดิษฐ, “เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร,” ใน ประวัติครู, คณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือ
ประวัติครู (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.

๕๓
ศึกษาดวยกรรมวิธีอนื่ ๆ ก็หาใชคนที่สงั คมอาจยอมรับไดวาเปนผูรแู ตอยางใดไม๑๔๒ ลักษณะ
การศึกษาในสมัยกอนผูกพันกับหลักของพุทธศาสนา การศึกษาของราษฎรสวนใหญอยูที่วัดซึง่ มี
จํานวนมากทัว่ พระราชอาณาจักร มีพระเปนครูสอนใหเด็กอานเขียนหนังสือเบื้องตน ดวยวิธีการ
สอนแบบทองจํา อบรมศีลธรรมจรรยามารยาท ตลอดจนเรียนวิชาการชางหรือแพทยแผนโบราณ
แตการศึกษาในวัดมีขอจํากัด โดยขึ้นอยูก ับความรูท ี่พระมีอยูและความตั้งใจของผูท ี่เรียน ผูทนี่ าํ
เด็กมาฝากเรียนตามวัดหรือเปนลูกศิษยวัดก็ไดแกพอแมของเด็กซึ่งเปนชาวบานในละแวกที่มวี ดั
ตั้งอยู เมื่ออายุครบบวช ศิษยวัดเหลานีก้ ็จะอุปสมบทบวชเรียนหรือบวชเพื่อเรียนอยูระยะหนึง่ กอน
สึกไปประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้บา นกับวัดจึงมีความสัมพันธกนั เชนบานกับโรงเรียนในปจจุบัน๑๔๓
ในสมัยกอนถาผูใดมีปญหาที่เปนความขัดแยงกัน สวนใหญก็จะไปวัดใหพระสงฆเปนผู
ตัดสินชี้ขาด เพราะพระสงฆปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดี จึงเกิดความเชื่อมั่นจากชาวบาน มี
สถานภาพเปนผูนาํ ทางจิตใจของประชาชนในสังคม อันเนื่องมาจากกรอบในการดําเนินชีวิตของ
พระสงฆ ตองปฏิบัติตามกฎ ๓ ประการ คือ พระวินัยของสงฆ กฎจารีตประเพณี กฎหมายของ
บานเมือง๑๔๔ สวนมากพระภิกษุสงฆจะอยูในฐานะเปนผูน ําชุมชน ทั้งในดานศาสนาและฆราวาส
สถาบันสงฆกบั ชาวบานตางก็อยูทา มกลางการแวดลอมของสังคม ดังนั้นสภาพแวดลอมและความ
เปนไปของสังคม ยอมทําใหมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง ยังไมมีศาสนาใดจะ
กําหนดหลักธรรมขึ้นมาโดยแยกตัวเองออกจากสภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองโดยสิน้ เชิง
ทั้งนี้ไมวา ศาสนานัน้ จะอยูในขั้นของการพัฒนาในระดับไหนก็ตาม๑๔๕
วัฒนธรรมธรรมไทยเปนวัฒนธรรมทีม่ ีการเคารพนับถือผูท ี่เปนครู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูที่เปนครู
จากพระภิกษุมาเปนครูที่เปนฆราวาส การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพความเปนผูน ําของชุมชนจึงเกิด
เมื่อเกิดศูนยกลางการประกอบกิจกรรมตางๆขึ้นมาแทนที่วัด เชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ
สโมสร ระบบการศาล เปนตน ทําใหศนู ยกลางของสังคมไดแยกยายกันออกไปจากวัด
การปรับบทบาทหนาที่ของสถาบันสงฆ
๑๔๒

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การสัมมนาเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชน (กรุงเทพฯ : ประเสริฐ
การพิมพ, ๒๕๑๗), ๑๐๙.
๑๔๓
นงเยาว กาญจนจารี, “พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ : พระราชกรณียกิจ การพระราชทาน
การศึกษาแกประชาชน,” ใน เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, ๙–๑๒.
๑๔๔
อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ : วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), ๗๕.
๑๔๕
พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทศาสนา, ๑๔.

๕๔
การศึกษาในสังคมไทยสมัยโบราณไมไดแยกออกไปจากวิถีชีวิต ปะปนอยูในวิถีชวี ิต
ตั้งแตเกิด จึงมีการสืบทอดอุดมการณพทุ ธศาสนาที่ใชในชีวิตประจําวันมาตั้งแตเด็กและติดตัวไป
จนแกเฒา ซึ่งแอบแฝงมาในรูปของพฤติกรรม วิธีคดิ คานิยมตางๆ ดังพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีว่ า”การเลาเรียนที่จะจัดไปทางอืน่ ไมใหเกี่ยวแกการ
วัดดวยนั้นไมได”๑๔๖ การศึกษาของไทยในอดีตจึงมีความรูทงั้ ทางศีลธรรม รูหนังสือและรูการทํามา
หากิน เมื่อรัฐลดการอุปถัมภตอสถาบันศาสนาลงโดยหันมาสรางโรงเรียนแทน ทําใหสถาบันสงฆ
ในสวนที่ตองรับผิดชอบทางการศึกษาของบานเมืองตองลดบทบาทลง ทําใหสถาบันสงฆที่เคยเปน
ศูนยกลางของสังคมแทบทุกดาน ตองปรับปรุงตัวเองใหสอดคลองกับสภาวะที่เผชิญอยูดวยการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น ทัง้ ในดานการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของสถาบันสงฆเอง
การปรับตัวทางดานการศึกษา เมื่อพระสงฆลดบทบาทหนาทีท่ างการศึกษาที่ใหแก
ประชาชนลงไป จึงมีความพยายามเปดกวางทางการศึกษาของพระสงฆเอง ที่นอกเหนือจากการ
เรียนนักธรรมและเปรียญธรรมของพระสงฆ ดวยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาของ
รัฐที่จะใหพระสงฆไดศึกษาเลาเรียนทั้งทางพระปริยัติธรรมและวิชาการทางโลกควบคูกันไป๑๔๗ มี
การปรับปรุงอยางมากมายหลายๆอยาง เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของบานเมือง
เพราะเปนเวลาที่สถาบันสงฆไดรับผลกระทบทัง้ จากอิทธิพลจากภายนอก และภายในตัวสถาบัน
สงฆเอง มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอบพระปริยัติธรรม เชน ในดานการสอบพระปริยตั ิ
ธรรมประโยค ๑-๓ ที่มีผูเขาสอบมาก ใหมีการแยกไปสอบกับแมกองตามสังกัดของตน ลดจํานวน
หนังสือที่ตองแปลลงและใชนาฬิกาเปนเครื่องกําหนดเวลาแทนการใชเทียน๑๔๘ สมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงสนพระทัยในการศึกษาของพระสงฆอยางมาก ทรง
จัดตั้งแผนเพื่อปรับปรุงการศึกษาใหมีการควบคุม
และสรางแนวปฏิบัติทางศาสนาใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ดวยมีจุดมุงหมายทีจ่ ะขยายระบบการศึกษาแบบมาตรฐานที่ใชภาษาไทยทัว่

๑๔๖

“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗ – ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๔๗
“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนวิทยาลัย,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓,
แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕(พ.ศ.๒๔๓๙)), ๒๖๕-๒๖๘.
๑๔๘
“เรื่องรายงานการสอบไลพระปริยัติธรรมแลการสอนพระปริยัติธรรมแลไลภาษาไทยดวย (มีเรื่อง
ปฏิสังขรณวัดราชบูรณดวย),” ๑๐ มี.ค.๑๑๒ – ๒ ก.ย.๑๑๗, แปลปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.
๕ ศ.๓/๓๓, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.

๕๕
ประเทศ การควบคุมและสรางแนวปฏิบัติทางศาสนาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน๑๔๙ทรงจัดการศึกษา
ของพระสงฆแบบใหมเรียกวา แบบมหามกุฎราชวิทยาลัย นับวาเปนสถานศึกษาชั้นสูงของฝาย
ธรรมยุติ มีวัตถุประสงคในระยะแรก คือ ใหเปนสถานทีส่ ั่งสอนพระศาสนา ใหเปนสถานที่เรียนพระ
ปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆฝายธรรมยุติ และที่สําคัญไปจากเดิม คือ ใหเปนสถานที่ศึกษา
วิธีการสอนแบบมหามกุฎ ให
วิทยาการ ซึ่งเปนของชาติภูมิและตางประเทศแหงกุลบุตร๑๕๐
นักเรียนเรียนตามตารางสอนที่จัดไว สอนใหแปลศัพทบาลีทีละคําและแปลขอความเปนภาษาไทย
ได ตําราเรียนใชตําราบาลีไวยากรณซึ่งพิมพเปนอักษรไทย การสอบวัดผลกําหนดใหสอบปละครัง้
ใชวิธีสอบ โดยใชขอเขียนแทนการสอบดวยปากเปลา มีการจัดหลักสูตรการศึกษานักธรรมที่เนน
ความรูทางดานธรรมวินัยใหแกพระสงฆ โดยมุงสอนความรูที่เกี่ยวกับหลักธรรมและขอปฏิบัติทาง
ศาสนา โดยใชแบบเรียนที่เปนภาษาไทย วิธกี ารวัดผล ก็เปนการเขียนตอบใชภาษาไทยทัง้ หมด
๑๕๑
แมวาจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหลายอยางหลายประการ อันเปนเหตุใหการจัดการศึกษาของ
สถาบันสงฆในสมัยนี้ไมบรรลุตามวัตถุประสงคแตก็นับวาเปนการวางรากฐานของการศึกษาของ
สถาบันสงฆในสมัยตอมา๑๕๒ซึ่งถือวาเปนการเริ่มเดินตามคานิยมของสังคมหลังจากเปนผูนาํ มา
ตลอดระยะเวลาที่ผา นมา
การปรับตัวตอสังคม
สถาบันสงฆมีความสัมพันธกบั วิถีชีวิตชาวไทยที่เปน
พุทธศาสนิกชนในฐานะที่เปนสถาบันหนึง่ ที่มีความสําคัญ เปนสัญลักษณของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ มนุษยเมื่อเกิดมาก็จะไดรับการอบรมสั่งสอนใหรูระเบียบของสังคม ซึง่ จะ
อาจโดยทางตรงหรือทางออม๑๕๓ เมื่อการศึกษาของรัฐไดแยกออกจากวัดแลว ในชวงแรกๆสภาพ
ชีวิตประจําวันของประชาชนตองพลอยถอยหางจากวัดไปบาง จากทีเ่ คยมีความผูกพันใกลชิดกับ
วัดทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ก็คอยๆจางลงไปพรอมกับการเขามาของสังคม
สมัยใหม แตรัฐยังใหความสําคัญกับสถาบันสงฆอยู ยังมีความสัมพันธอันเหนียวแนนอยูกับวัด

๑๔๙

“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗ – ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๕๐
ประวัติมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๑๗.
๑๕๑
อุษา ชัยโชณิชย, “การจัดการศึกษาคณะสงฆไทย ระยะป พ.ศ.๒๔๓๒-๒๔๙๐” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), ๒๖๘.
๑๕๒
เรื่องเดียวกัน, ๕๔.
๑๕๓
ปรานี ฐิติวัฒนา, สังคมวิทยาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : สยามการพิมพ, ๒๕๑๗), ๖๓.

๕๖
เพราะรัฐถือวาศาสนาพุทธตองปนเครื่องเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน๑๕๔
มีการขยาย
การศึกษาในหัวเมืองดวยการใชวัดเปนที่ตงั้ ของโรงเรียนและนิมนตพระภิกษุใหเปนครูผูสอน ดัง
ขอความทีว่ า ”ถายังขาดครูขอใหพระสงฆหรือสามเณรชวยสั่งสอนวิชาหนังสือ เลข ศีลธรรม ตาม
สมควรที่จะชวยสอนได”๑๕๕ และในการประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ยังมีบทบัญญัติใหเจาอาวาส มีหนาที่ในการใหการศึกษาแกเยาวชน ทรงให
พระสงฆทั่วพระราชอาณาจักร เอาใจใสสงั่ สอนแกประชาชนและฝกสอนวิชาความรูตางๆ๑๕๖ หลัง
การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ สถาบันสงฆยงั มีความสําคัญ
และผูกพันกับชาวบาน ผูกพันกับสังคม เปนรากฐานในการกําหนดคุณคาและความประพฤติของ
สังคมอยู
การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ การลดการอุปถัมภแกวัด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ๑๕๗และนโยบายประหยัดรายจายของ
เจาอยูห ัว ตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๒ ประเทศไทย ยังคงประสบกับปญหาเศรษฐกิจ ทีส่ ืบ
เนื่องมาจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระองคทรงแกไขแบบผอนปรน
คอนขางอลุมอลวย เชน ทรงมีพระบรมราชานุญาติใหลดจํานวนเงินซึง่ เปนของพระคลังขางที่ลงมา
จากปละ ๙,๐๐๐,๐๐๐บาทในสมัย ร.๖ ลงเหลือ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๕๘และตัดทอนรายจายสวน
พระองคจาก ๑๐.๘ ลานบาททีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัวทรงเคยไดรับเหลือเพียง ๖
,๘๐๘,๓๐๐ บาท๑๕๙ ตลอดจนตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๕ เปนชวงที่เศรษฐกิจตกตำทัว่ โลก ทํา
ใหเศรษฐกิจของไทยทรุดตำลงไปอีก การแกไขปญหาจึงคอนขางเฉียบขาดและรุนแรงกวา เชน ใน
ป พ.ศ.๒๔๗๔ กระทรวงการคลังเสนอใหมีการตั้งเกณฑการลดเงินเดือนขาราชการในอัตราดังนี้
๑๕๔

ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, ๒๙๕.
“เรื่องคําบรรยายของพระยาราชเสนา,” ๒๕๐๕, ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป วันประสูติสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.๐๗๐๑.๙.๑๒/๑๐, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๕๖
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, กองการศาสนศึกษา, ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษา
ของสงฆ, ๓๙.
๑๕๗
อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๒๘), ๑๒๖๑๒๗.
๑๕๘
มยุรี นกยูงทอง, “ปญหาเศรษฐกิจไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.๒๔๖๘๒๔๗๗” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), ๘๓.
๑๕๙
รอง ศยามานนท, ประวัติศาสตรไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐),
๒๕.
๑๕๕

๕๗
คือ เงินเดือน ๔๐๐-๖๐๐ บาท ลดรอยละ ๕ เงินเดือน ๖๐๐-๗๐๐ บาท ลดรอยละ ๖ เงินเดือน
๘๐๐-๑๓๐๐ บาท ลดรอยละ ๗ เงินเดือน ๑๔๐๐-๑๙๐๐ บาท ลดรอยละ ๘ เงินเดือน ๒๐๐๐๓๐๐๐ บาท ลดรอยละ ๙ เงินเดือน ๓๐๐๐ บาท ขึน้ ไป ลดรอยละ ๑๐๑๖๐ รวมทั้งจากการที่รัฐใช
งบประมาณจํานวนมากตอการปรับปรุงการทหารเพื่อความมัน่ คงของประเทศ ตลอดจนโครงการ
พัฒนาประเทศทางดานตางๆ ลวนแตเปนโครงการที่คา ใชจายสูง๑๖๑ระหวางป พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๖
มีโครงการจัดตั้งศาลหัวเมืองในทุกมณฑลและจัดตั้งโรงเรียนตัวอยางของรัฐบาลเมืองละหนึง่ แหง
๑๖๒
ผลจากการที่รัฐตองใชจายงบประมาณสวนใหญในการปองกันประเทศและกิจการที่สําคัญ
อื่นๆ ทําใหรัฐตองพยายามลดงบประมาณการใชจา ยในการอุปถัมภวัดลง เปนสาเหตุใหสถาบัน
สงฆเริ่มคิดหาวิธีการสําหรับการหารายไดมาทดแทน
หลังจากการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ทําใหสถาบันสงฆลด
บทบาทของการทําหนาที่ใหความรูแกสังคม และการอุปถัมภชวยเหลือจากทางรัฐเริ่มลดนอยลงก็
จะเห็นไดวา
ตาม
แตการมีคุณคาทางดานจิตใจยังมีความสําคัญอยางมากในสังคมไทย
ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับสังคมเปนไปไดดวยดี
เนื่องจากทางฝายปกครองของ
บานเมืองยังใหความสําคัญตอสถาบันสงฆ ผนวกกับการที่คนไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ
อันมีสถาบันสงฆเปนศูนยรวมแหงความศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือของประชาชน เปนทีพ่ ึ่งทางใจ
เปนผูนาํ หรือยกจิตวิญญาณของผูคนในสังคมใหสูงขึ้นพนจากความรัก โลภ โกรธ หลง และ
ชีวิตประจําวันของประชาชนยังเกีย่ วของกับขนบธรรมเนียมประเพณีตา งๆ ดังนั้น บทบาทของวัด
และสถาบันสงฆจึงมีความสําคัญตอพื้นฐานทางจริยธรรมของสังคมสืบตอมา

๑๖๐

“เรื่องงบประมาณแผนดิน พ.ศ.๒๔๗๔,” ๓๐ ม.ค.๒๔๗๓-๓๑ ส.ค.๒๔๗๕, งบประมาณประจําป
รัชกาลที่ ๗ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๗ ค.๑๕.๑/๔, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๖๑
“เรื่องงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๔๕๔,” ๒๙ พ.ค.-๗ ก.ย.๒๔๕๔, งบประมาณประจําป รัชกาลที่ ๖
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๖ ค.๘.๒/๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๑๖๒
“เรื่องรายงานงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๔๕๗,” ๑๐-๑๔ มี.ค.๒๔๕๖, งบประมาณประจําป
รัชกาลที่ ๖ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ, ร.๖ ค.๘.๒/๕, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.

๕๘

บทที่ ๔
การปรับตัวของสถาบันสงฆไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(พ.ศ.๒๔๗๕–๒๕๐๐)
เหตุการณทนี่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ภายหลังการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ทําใหเด็กไทยไดรับ
การศึกษาจํานวนมากขึ้น การขยายการศึกษามีผลทําใหวทิ ยาการและวัฒนธรรมตะวันตกเขาสู
สังคมไทยมากขึ้น การเชื่อวาผูท ี่ไปศึกษาแบบตะวันตกยังตางประเทศจะมีความรูความสามารถ
มากกวาผูท ี่เรียนอยูในเมืองไทย โอกาสในการทํางานและการเลื่อนตําแหนงสูงจึงมีมากกวาหรือมี
ความเชื่อวาชาวตะวันตกมีความสามารถสูงกวาคนไทย ดวยเหตุนี้ผูที่ไดรับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนแบบตะวันตก จึงมีโอกาสไตเตาเลื่อนฐานะทางสังคมของตนเอง และมีชองทางในการ
ประกอบอาชีพกวางขวางมากขึ้น
ความเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดชัดในเมืองหลวง และเมืองใหญๆ… ผลของการจัดการศึกษาแบบ
ตะวันตกที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ ”คณะราษฎร” ซึ่งเปนกลุมผูนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลวน
แตเปนผลผลิตของการจัดการศึกษาแบบใหม คานิยมสําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวกับผูที่ไปศึกษา
ตางประเทศคือ การที่มีความเชื่อวานักเรียนนอกมีความรูความสามารถสูงกวานักเรียนในประเทศ
โอกาสในการทํางานที่ดี เลื่อนตําแหนงเร็ว จึงมีมากกวา ความเชื่อเชนนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับ
ความเชื่อที่วา ฝรั่งมีความสามารถสูงกวาคนไทย๑๖๓

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มกอตัวขึน้ ในทวีปยุโรปมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๙ โดย
นักเรียนไทยทีร่ ัฐบาลไดสงไปศึกษากฎหมาย การทหาร วิทยาศาสตร ตามประเทศตางๆในทวีป
ยุโรป ไดประชุมพบปะจัดตั้งคณะราษฎรขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองกันที่กรุงปารีส การประชุมครั้งแรกนี้มีผูเขารวมประชุมเพียง ๗ คน คือ
นายปรีดี พนมยงค นักเรียนกฎหมายในกรุงปารีส
รอยโทประยูร ภมรมนตรี นักศึกษาวิชา
กฎหมายและหนังสือพิมพ รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนทหารปนใหญ รอยโททัศนัย มิตร
๑๖๓

วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, ๑๙๖-๑๙๗.

๕๙
ภักดี นักเรียนทหารมายานเกราะ นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนกฎหมายอังกฤษ นายตัว้ ลพานุ
กรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตรในประเทศสวิสเซอรแลนด และหลวงศิริราชไมตรี(จรูญ สิงหเสนี)
ผูชวยฑูตไทยในกรุงปารีส หลังจากนัน้ คณะราษฎรไดชักชวนบุคคลที่ไวใจไดเขารวมเปนสมาชิกอีก
หลายคนตอเมื่อคณะผูกอการนี้เดินทางกลับมารับราชการในเมืองไทย แลวจึงขยายการชักชวน
ผูเขารวมไดมากขึ้น มี พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา(พจน พหลโยธิน) พันเอก พระยาทรงสุร
เดช(เทพ พันธุมเสน) พันเอก พระยาฤทธิอัคเณย(สละ เอมะสิริ)และพระประศาสนพทิ ยายุทธ
(วัน ชูถิ่น)ซึง่ ดํารงตําแหนงสําคัญๆอยูในกองทัพบกขณะนั้นมารวมคณะเพื่อเปนฐานกําลังในการ
ปฏิวัต๑๖๔
ิ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว
เปนชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ภายในประเทศอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจตกต่ําทัว่ โลก และเปนระยะเวลาทีก่ ระแสทางความคิด
ทางการเมืองกําลังแพรกระจายอยูในประเทศยุโรป ในกลุมผูนาํ การปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ สวนใหญ
เปนชนชั้นกลางที่มีการศึกษาทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ที่ไดมองเห็นความเปลีย่ นแปลง
ของโลกและไดนํามาเปรียบเทียบกับสภาพภายในประเทศของตน ปญญาชนชาวไทยที่ไปศึกษา
และรับราชการยังประเทศเหลานัน้ ไดรับฟงขาวสารและความเปนไปของแนวความคิด ตางๆก็มี
ความปรารถนาจะใหเมืองไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แมแตผูที่ศกึ ษาเลาเรียนใน
ประเทศไทยทีม่ ีความรูสงู ๆ ก็จะเห็นถึงความไมเทาเทียมกันในระบอบการปกครองของไทยในเวลา
นั้น ดังบันทึกของนักเรียนนายรอยทหารบก ที่ไดเขาศึกษาในชวง พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๗๔ กลาววา
การศึกษาประวัติศาสตรสากลและพระราชพงศาวดารแผนดินไทย ทําใหพวกเราหลายคนมีความ
เขาใจในระบบการปกครองตางๆ แลวเปรียบเทียบกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช จึงสามารถเห็น
ผลแตกตางคุณและโทษของแตละระบอบก็บังเกิดความรูสึกภายในจิตใจและสมองแบบอัตโนมัต๑๖๕
ิ

คําประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินฉบับแรกของคณะราษฎร เริ่มกอใหเกิด
ความสํานึกอยางใหมขึ้นในสังคมไทย เมื่อมีการกลาวถึงความเปนประชาธิปไตย การมีเสรีภาพ
๑๖๔

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕, ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕
(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๕), ๒๕๗-๒๕๘.
๑๖๕
ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ๒๔๗๕ และ ๑ ปหลังการปฏิวัติ (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, เอดิสัน เพรสโพรดักส, ๒๕๔๓),
๒๕.

๖๐
เนื่องจากความรูสึกนึกคิดของราษฎร ที่มีตอองคพระมหากษัตริยใ นฐานะขององคสมมุติเทพเริ่ม
ลดนอยลง
บทบาทขององคพระมหากษัตริยที่เคยเปนเจาชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเปนองค
พระมหากษัตริยที่ใกลชิดประชาชนมากกวาเดิม เนื่องมาจากคําแถลงการณของคณะราษฎรที่
กลาวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยวา คอยแตเอาเปรียบไมซื่อตรง เสวยสุขจากหยาดเหงื่อแรงงาน
ของราษฎร ตองการยกเลิกอภิสิทธิ์ของพระมหากษัตริย และบรรดาเจานายเชื้อพระวงศทงั้ หลาย
ใหอยูภายใตรฐั ธรรมนูญเหมือนกับประชาชนทั่วไป จะทําสิง่ ใดตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภา
ไมสามารถชีเ้ ปนชี้ตายไดเหมือนแตกอน๑๖๖
กลุมที่ขนึ้ มาครองอํานาจตองสามารถควบคุมกลไกของรัฐได
ตองมีการจัดระบบ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหมและตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อ ความคิด อุดมการณ
และจิตสํานึกของประชาชน
ที่ตองยอมรับระบบการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจแบบใหม
ความมีเสรีภาพ ความมีวฒ
ั นธรรมแบบใหม ความงดงาม ความสะดวกสบายและความทันสมัย
โดยคิดวาเปนสิ่งทีท่ ําใหเทาเทียมนานาประชาชาติทั้งปวง เปนระยะที่สังคมไทยเกิดสภาวะแหง
การหลงใหลในความเจริญทางดานวัฒนธรรมและระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม เห็นความ
เปนไทยสมัยของบิดามารดา เปนสิง่ ที่ลาสมัยไมมีความสะดวกสบายอืดอาดยืดยาดขัดขวางความ
เจริญ ทําใหประเทศชาติไมพัฒนาไมทนั สมัยไมทัดเทียมประเทศตะวันตก สังคมใหมของไทย
จําเปนตองมีทกุ อยางที่ประเทศตะวันตกมี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ นัน้ นาจะมี
สาเหตุหลักมาจากความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ที่
ประเทศไทยใชมาชานาน ใหเปนแบบประชาธิปไตยตามแบบอยางประเทศตะวันตก รวมทั้งวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและอื่นๆลวนเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
เหตุการณสาํ คัญในชวง พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐
ในชวง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นทัง้ ภายในและจากตางประเทศ ซึ่งแต
ละเหตุการณลวนแตมีสวนสําคัญในการปฏิรูปของไทยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เชน
การประกาศใหมีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ การมีแนวความคิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ของนายปรีดี พนมยงค การเปดกวางทางการศึกษาของไทย ตลอดจนการเกิดสงครามอินโดจีน
และสงครามโลกครั้งที่ ๒

๑๖๖

ดูรายละเอียดจาก คําประกาศของคณะราษฎร ที่ภาคผนวก.

๖๑
การตรารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญในความหมายทั่วไปคือกฎหมายที่กําหนดระเบียบ
แหงอํานาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธระหวางอํานาจเหลานี้ตอกันและกัน๑๖๗ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ
จึงเปนกฎหมายอันจําเปนของรัฐที่มีความแตกตางจากกฎหมายฉบับอื่นคือ เปนกฎหมายที่อยู
เหนือกฎหมายอื่นๆทัง้ หมด
นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึง พ.ศ.๒๕๐๐ ประเทศ
ไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรมาแลว ๖ ฉบับและมีการแบงเปน ๒ ประเภท
คือ รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลตองการใชเปนหลักในการปกครองประเทศแบบชั่วคราว และแบบถาวร
ความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวและฉบับถาวรคือ รัฐธรรมนูญชั่วคราวแทบทุกฉบับ
สรางขึ้นเพื่อใชแทนฉบับถาวรที่คณะปฏิวตั ิรัฐประหารประกาศยกเลิกไป และเพื่อเปนเครื่องมือใน
การรักษาอํานาจที่คณะของตนไดมาดวยความไมถกู ตองตามกฎหมายในระยะแรกใหมนั่ คง
กอนทีจ่ ะอนุญาตใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป มีกําหนดเวลาในการใชอยางแจง
ชัดและตองยกเลิกไป เมื่อมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแลว สวนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นไมมี
กําหนดเวลาใช๑๖๘ รัฐธรรมนูญประเภทชั่วคราว มีทั้งหมด ๒ ฉบับคือ ฉบับ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๔๗๕ และฉบับ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ และรัฐธรรมนูญประเภทถาวร มีทั้งหมด ๔ ฉบับคือ
๑.ฉบับ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ๒.ฉบับ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ ๓.ฉบับ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๙๒ ๔.ฉบับ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕๑๖๙
รัฐธรรมนูญในชวงนี้ แมจะมีการกลาวถึง การลดทอนอํานาจ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย และใหสทิ ธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางที่ไมเคยมีมากอน แตประชาชนก็แทบ
จะไมไดรับสิ่งที่รัฐธรรมนูญกลาวถึง เพราะวาสวนใหญแลวเปนการรางเพื่อผลประโยชนของกลุม
ผูปกครองเทานั้นโดยเอาประชาชนมาเปนขออางเพื่อความชอบธรรมในการประกาศใช การชี้นาํ
สังคมก็เปลีย่ นจากกลุมพระราชวงศก็เปลี่ยนมาเปนกลุมสามัญชนที่กุมอํานาจรัฐ
แผนเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค หลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
เปนสมัยที่ไทยตองการแสวงหาระบบเศรษฐกิจแบบใหม คณะราษฎรผูเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๑๖๗

หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๑๒), ๔๘-๕๒.
๑๖๘
กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงธนพัฒนา, ๒๕๔๕), ๑๒.
๑๖๙
เรื่องเดียวกัน, ๑๑.

๖๒
ตกลงกันไดเพียงวาจะลมเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไมสามารถตกลงอะไรไดมากกวานี้
พลังทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุมตางๆจึงตอสูกนั ตอไป การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ จึงบรรลุผลทางดานการเมืองเทานัน้ แตไมบรรลุผลมากนักทางดานเศรษฐกิจ๑๗๐ ปญหา
เศรษฐกิจทัว่ โลกตกต่ําในป พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๓ ทําใหราคาขาวตกต่ําลงเนื่องจากอํานาจในการ
ซื้อจากตางประเทศลดนอยลง ผลของการไรเสถียรภาพจากภายนอกทําใหระบบเศรษฐกิจภายใน
มีปญหารุนแรงมากขึ้น รัฐบาลไทยประสบกับปญหาทางการเงินทําใหโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมขั้นพื้นฐานตองหยุดชะงักลง
ซึ่งสงผลตอระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมดวย๑๗๑
ปญหาขาดเอกภาพในเปาหมายและอุดมการณจะเผยใหเห็นเดนชัด เมื่อกรณีขัดแยงเรื่องเคาโครง
เศรษฐกิจขึ้นในชวงเวลาเพียง ๙ เดือนเศษ ซึ่งนายปรีดี พนมยงค ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลให
เปนผูยกราง บรรยากาศรอมชอม ซึ่งคอยๆพอกพูนขึ้นกลับตองอันตรธานไปอยางฉับพลันทันใด
ปฏิกิริยาตอเคาโครงเศรษฐกิจรุนแรงถึงขัน้ รัฐประหารปดสภา
การเปดประเทศในป พ.ศ.๒๓๙๘ ไมไดทําใหระบบศักดินาของไทยตองพังทลายลง
เพียงแตทําใหระบบศักดินาไดลดอิทธิพลลงมาบาง
ในสังคมไทยจึงเกิดการประนีประนอมกัน
ระหวางระบบศักดินากับนายทุน ดังนัน้ นายปรีดี พนมยงค ผูน ําคนหนึง่ ของคณะราษฎรที่ตองการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ตองการเปลี่ยนระบบการผลิตและระบบกรรมสิทธิ์ เพื่อลมระบบศักดินาลง
จึงไดเสนอเคาโครงทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย การเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์ โดยเสนอวาใหโอน
ที่ดินที่เปนปจจัยในการผลิตใหเปนของรัฐ โดยใหคาตอบแทนแกเจาของที่ดินในรูปพันธบัตรเงินกู
ใหโอนทุนและโรงงานอุตสาหกรรมเปนของรัฐ โดยใหคา ตอบแทนในลักษณะเดียวกัน แผนการนี้
เปนการเสนอใหมีการจัดระบบเศรษฐกิจเสียใหม เพื่อลมชนชัน้ ศักดินาเจาของที่ดินและลดอํานาจ
ของนายทุนลงอยางมาก และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพลังในการผลิตใหบรรลุเปาหมาย โดย
รัฐเปนผูวางแผนการและบริหารทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะทําใหประชาชนทุกคนมีงานทํา๑๗๒ ทันทีที่
นายปรีดี พนมยงค เสนอเคาโครงทางเศรษฐกิจขึ้นมา เกิดการตอตานจากชนชัน้ ศักดินากับกลุมที่
ไมเห็นดวยในคณะราษฎรทันที พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั ก็ทรงเขียนบันทึกพระบรม
ราชวินจิ ฉัยคัดคานวา เคาโครงทางเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค จะทําลายเสรีภาพของราษฎร
๑๗๐

ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : ทวีกิจการพิมพ,
๒๕๒๔), ๒๐๙.
๑๗๑
เรื่องเดียวกัน, ๑๙๘.
๑๗๒
ทิพวรรณ (บุญทวี) เจียมธีรสกุล, ปฐมทัศนทางการเมือง ของปรีดี พนมยงค ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้ง
ที่ ๒ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๔), ๓๒๓-๓๒๖.

๖๓
บังคับกดขี่ราษฎรเหมือนทาส ประเทศไทยยังไมมีผูเชีย่ วชาญพอสําหรับระบบเศรษฐกิจแบบนี้ อีก
ทั้งจะทําใหไทยกลายเปนประเทศคอมมิวนิสต พระองคทรงเชื่อวาประชาชนชาวไทยยังไมตองการ
เคาโครงทางเศรษฐกิจเพราะคนไทยมีความเปนอยูแบบสบายพอสมควร๑๗๓
เคาโครงทางเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจได เนื่องมาจากประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมในองคกรของคณะราษฎร สมาชิกสวน
ใหญเปนขาราชการและปญญาชนที่มีการศึกษา
จึงมีอุดมการณที่เดนชัดเพียงดานการเมือง
เทานั้น ไมไดมสี ํานึกในการตอสูเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากชนชั้นศักดินาเลย
การเปดกวางทางการศึกษา นับตัง้ แตระบบการศึกษาของบานเมือง และการศึกษา
ของพระสงฆ ไดแยกออกจากกันอยางเห็นไดชัดเจนหลังจากการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ภาคบังคับเมือ่ พ.ศ.๒๔๖๔ การศึกษาของฝายบานเมือง มีการปรับปรุงใหมีความเจริญกาวหนา
มาตามลําดับ เกิดโรงเรียน ขึ้นมากมายทั่วทุกสวนของประเทศ๑๗๔ มีโรงเรียนตั้งขึน้ ทุกหนทุกแหง
และเด็กทุกคนตองเขาเรียนเมื่ออายุอยูในเกณฑบังคับ๑๗๕หลัง พ.ศ.๒๔๗๔ จํานวนโรงเรียนวัดเริ่ม
ลดลง เมื่อทองถิ่นตางๆสามารถสรางโรงเรียนใหมๆ ขึ้นมาไดทันกับความตองการเรียนของนักเรียน
ที่มีจํานวนเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ พระภิกษุสงฆไดลดบทบาทในการทําหนาที่สอนในโรงเรียนลง เนื่องจาก
รัฐบาลสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึน้ ๑๗๖ รัฐไดตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.๒๔๕๙
นับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาล
ในขณะนัน้ มีนโยบายที่จะเผยแพรอุดมการณของระบบการปกครองใหมใหแกประชาชน
ใหมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ที่มีอยูตามระบอบประชาธิปไตย มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมหาวิทยาลัย ในการใหความรูแกประชาชน จึงไดมกี ารดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองขึน้ และไดสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๗ ดังขอความตอนหนึง่ ของนายปรีดี พนมยงค ที่กลาวคําประศาสนการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ตอนหนึ่งวา

๑๗๓

พลโท ประยูร ภมรมนตรี, ชีวิต ๕ แผนดินของขาพเจา (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๑๘), ๒๑๗.
๑๗๔
กรมการศาสนา, กองศาสนศึกษา, ฝายบริหารการศึกษาของคณะสงฆ, วิชาการพระพุทธศาสนา
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๓๑), ๔.
๑๗๕
พาสนา กิจถาวร, “บทบาทของคณะสงฆไทยในเรื่องของการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธ ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔),
๒๐๗–๒๐๘.
๑๗๖
ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ๘.

๖๔
การตั้งสถานศึกษาตามลักษณะของมหาวิทยาลัย ยอมเปนเครื่องพิสูจนและเปนปจจัยในการแสดง
ความกาวหนาของประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมการศึกษาอันดี ตั้งแตชั้นต่ํา
จนถึงการศึกษาชั้นสูง เพราะฉะนั้นในการที่จะอํานวยความประสงคและประโยชนของราษฎรใน
สมัยนี้ จึงจําตองมีการศึกษาใหครบบริบูรณทุกชั้น๑๗๗

มีดําเนินงานในลักษณะของตลาดวิชาคือเปนมหาวิทยาลัยเปด เพือ่ ใหประชาชนได
แสวงหาความรูอันเปนสิทธิ และโอกาสที่เขาควรจะได ตามหลักแหงสิทธิและเสรีภาพ และเพือ่
แสดงถึงปจจัยในความเจริญกาวหนาของประเทศ มหาวิทยาลัยแหงนี้ยังมีลักษณะที่เปดกวางรับ
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูโดยไมจํากัดจํานวน และไมมกี ารสอบคัดเลือก นอกจากนี้ยงั รับผูทมี่ วี ุฒิ
เปรียญธรรม ๓ ประโยคใหเขาศึกษาไดดว ย เปนเหตุใหพระภิกษุสงฆมีการตื่นตัวสึกออกมาสมัคร
เขาศึกษาในวิชาการสมัยใหม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๗๘ จากคําประกาศของคณะราษฎรหลักที่
๖ ที่วา จะใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร๑๗๘ ทําใหคณะราษฎรเห็นความสําคัญของการศึกษา
วามีผลตอการพัฒนาบานเมือง และสอดคลองกับการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไดมีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับใหทวั่ ประเทศ
ดังนั้นจึงมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ แกไขขอบกพรองตางๆใหรัดกุมยิง่ ขึ้น และไดตรา
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๗๘ ประกาศใชเมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๘ โดย
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๘ เปนตนไป๑๗๙ โดยมีสาระสําคัญที่เปลี่ยนไป
เชน อายุเด็กเขาเกณฑ เปลีย่ นจาก ๗ ปบริบูรณ มาเปนยางปที่ ๘ อายุพนเกณฑบังคับ เปลี่ยนมา
จาก ๑๔ ปบริบูรณ มาเปน ยางเขาปที่ ๑๕ เรื่องการยกเวนการเรียนจากระยะทางทีเ่ ด็กไมตองไป
โรงเรียนเกิน ๓๒๐๐ เมตร มาเปน เกินกวา ๒๐๐๐ เมตร เพื่อจะไดประกาศใชใหไดครบทุกตําบล
๑๘๐
และประกาศใชบังคับไดตลอดพระราชอาณาจักรในป พ.ศ.๒๔๗๘๑๘๑ พระราชบัญญัตินี้ได

๑๗๗

ชาญวิทย เกษตรศิริ และ เพิ่มพล โพธเพิ่มเหม, บรรณาธิการ, ปรีดี พนมยงค : ชีวิต งาน และ
ธรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๙), ๒๖.
๑๗๘
ดูรายละเอียดจาก คําประกาศของคณะราษฎร ที่ภาคผนวก.
๑๗๙
เพ็ญจันทร ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ, ๘๓.
๑๘๐
เรื่องเดียวกัน, ๘๓-๘๔.
๑๘๑
จารุวรรณ ไวยเจตน, การศึกษาภาคบังคับของไทย พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๕, ๑๑๒.

๖๕
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐในการบริหารประเทศตามที่บัญญัติไวในคําประกาศของคณะราษฎร
เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาในการทําหนาทีพ่ ลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
สงครามอินโดจีนและสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ นโยบายสรางชาติใหมและเรียกรอง
ดินแดนเดิมกลับคืนเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีครั้งแรก(อายุ ๔๑
ป) เมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ทําใหประเทศไทยตอง
แสดงความรักชาติกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวกัน โดยในป พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔ รัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ไดเจรจาเรื่องเขตแดนกับรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน ที่ไดบังคับเอาไป
จากประเทศไทยตั้งแตรัชกาลที่ ๕ และประชาชนมีการเคลื่อนไหวเรียกรองดินแดนคืน จนกระทัง่
เกิดสงครามขึน้ อยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ระหวางไทยกับอาณานิคม
ฝรั่งเศสในอินโดจีน และประเทศญี่ปุนไดเขามาไกลเกลี่ยความขัดแยง ผลของการเจรจาทําให
ประเทศไทยไดดินแดนกลับคืนมา คือ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ จากกัมพูชา และแขวงจําปา
ศักดิ์ แขวงไชยบุรีจากลาว๑๘๒ ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลไทยไดจัดตั้งเปนจังหวัดลานชาง
จังหวัดจําปาศักดิ์ จังหวัดพิบลู สงคราม และจังหวัดพระตะบอง (แตอยางไรก็ตามดินแดนเหลานี้ได
สงมอบคืนแกฝรั่งเศสภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง โดยกลับไปสูสถานะภาพเดิมกอน
สงครามอินโดจีน)ทําใหญี่ปนุ เริ่มเขามามีบทบาทมากขึน้ และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในวันที่
๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ กองทัพญี่ปนุ ไดบุกเขามาสูดินแดนไทยเพื่อใชประเทศไทยเปนฐานทัพ
และเปนทางเดินทัพตอไปยังประเทศอาณานิคมของอังกฤษในพมาและมลายู รัฐบาลไทยประกาศ
ใหกองทัพญี่ปนุ เดินทัพผานประเทศไทยได
โดยไดรับคํามั่นสัญญาจากรัฐบาลญี่ปุนเปนลาย
ลักษณอักษรวา จะเคารพเอกราช อธิปไตยและเกียรติศกั ดิ์ของไทย๑๘๓ รัฐบาลไทยใหความรวมมือ
กับรัฐบาลญี่ปนุ ในทุกๆดานทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในชวงเวลานี้มีเหตุการณที่เมื่อเกิด
ปญหากระทบกระทั่งกับประเทศมหาอํานาจเจาอาณานิคม
และการเขามามีบทบาทแทนที่
ประเทศมหาอํานาจของญี่ปนุ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นครองอํานาจโดยใชกาํ ลังทหาร และขาราชการเปน
ผูสนับสนุน จึงคิดที่จะเอาระบบราชการมาเปนฐานอํานาจ จึงเกิดอุดมการณเศรษฐกิจชาตินิยม
๑๘๒

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยยอ ครั้งที่ ๑/๒๔๘๔ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓ วันจันทร
ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ.พระที่นั่ง อนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา,ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ ๕๘, ภาค ๖ (วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๔๘๔) : ๔๐๙๓-๔๐๙๘.
๑๘๓
สุพจน ดานตระกูล, นายปรีดี พนมยงค เลาเรื่องขบวนการเสรีไทย (กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ,
๒๕๔๑), ๒๓-๒๔.

๖๖
ซึ่งเปนอุดมการณแบบใหมซึ่งปฏิเสธทัง้ ระบบศักดินาและระบบสังคมนิยม๑๘๔
ขอเสนอระบบ
เศรษฐกิจชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการ เพียงมุงเสริมใหคนไทยทําการคาปลีกยอยบาง มีการ
สงวนอาชีพใหกับคนไทยบาง ไมมีการกีดกันนายทุนภายในแตกลับเสนอใหตอตานนายทุนจาก
จักรวรรดินิยม โดยการนําของรัฐ๑๘๕ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระยะที่ทนุ นิยมแหงชาติ
เฟองฟู เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาถูกทําลายไปสวนหนึง่ ระบบเศรษฐกิจใหมคือระบบ
ทุนนิยมโดยการนําของรัฐอยูภายใตการควบคุมของระบบราชการ
จุดมุงหมายในแนวความคิดชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนจุดมุง หมาย
เดียวกับคณะราษฎร ที่ตอ งการยายศูนยกลางอํานาจจากราชสํานักมาสูรัฐบาลของประชาชน๑๘๖
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ราชสํานักเปนศูนยกลางของอํานาจและวัฒนธรรม
คือมีการสรางกฎเกณฑแลวปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง
จึงถือไดวาเปนผูสรางกฎเกณฑและ
กําหนดแบบแผนวิถชี ีวิตของประชาชน ศูนยกลางของอํานาจและวัฒนธรรมไดยายจากราชสํานัก
มาสูรัฐบาลที่เปนสามัญชนหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ ดังขอความในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในหมวดที่ ๑ ขอความทั่วไป มาตรา ๑ บัญญัติไววา ”
อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย” และหมวดที่ ๒ กษัตริย มาตรา ๗ ที่บัญญัติ
วา ”การกระทําใดๆของกษัตริย ตองมีกรรมการราษฎรผูหนึ่งผูใดลงนามดวย โดยไดรับความ
ยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใชได มิฉะนัน้ เปนโมฆะ”๑๘๗ จึงมีการดําเนินมาตรการหลาย
อยางเพื่อที่จะลดอํานาจ และความสําคัญของราชสํานัก โดยสรางภาพใหนายกรัฐมนตรีเปนผูน ํา
ของประเทศแตเพียงผูเ ดียว
เชน
มีการหามประชาชนแขวนพระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว หลังจากทีพ่ ระองคทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับ
ยังประเทศอังกฤษ ในขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะนํารูปของตนไปแจกเวลาเยี่ยมเยียน
ราษฎร ทางการเองก็ชกั ชวนใหบานเรือนราษฎรประดับรูปทานนายกรัฐมนตรี ประชาชนตอง
เคารพรูป ฯพณฯ ในโรงละครและโรงมหรสพ ในงานคลายวันเกิดของทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ก็มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัยและเชิญชวนใหประชาชนรวมใจกันชักธงชาติ พยายามตัง้ ตน
๑๘๔

หลวงวิจิตรวาทการ, อนาคต (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, ๒๕๐๒), ๒๕๗-๒๕๘.
ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย, ๒๒๑.
๑๘๖
ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ การเมืองไทย
สมัยใหม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), ๒๓๖.
๑๘๗
บรรเจิด อินทุจันทรยง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแตตน-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : แพรพิทยาอินเตอรเนชั่นแนล, ๒๕๑๙), ๒๔-๒๕.
๑๘๕

๖๗
เปนผูนาํ สูงสุดของประเทศและใหคนไทยทุกคนตองยกยองและเชื่อฟงผูนํา จอมพล ป. พิบลู
สงคราม ไดเนนถึงความเปนผูนาํ ในสมัยของการสรางชาติ ดังทีท่ า นไดกลาวไวในป พ.ศ.๒๔๘๕
วา
ญี่ปุนมีเครื่องยึดมั่นอยูคือพระเจาแผนดินของเขา ของเราไมมีอะไรเปนเครื่องยึดแนนอน ที่มีอยูคือ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ ชาติก็ยังไมมีตัวตน ศาสนาก็ไมทําใหคนเลื่อมใสถึง
ยึดมั่น พระมหากษัตริยยังเปนเด็กเห็นแตรูป รัฐธรรมนูญก็เปนสมุดหนังสือ เวลาที่บานเมืองคับขัน
จะเอาอะไรเปนเครื่องยึดไมได ผมจึงใหตามนายกรัฐมนตรี๑๘๘

และจะเปนประธานในงานพิธีสําคัญๆ ในฐานะผูน ําของรัฐ เชน งานมอบปริญญาบัตร
งานติดยศนายทหารสัญญาบัตร และพิธีตรวจแถวทหาร๑๘๙ ในป พ.ศ.๒๔๘๖ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ไดประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ๑๙๐
์ มีการเปลี่ยนวันชาติไทยเสียใหม จากวันที่ ๖ เมษายน
ซึ่งเปนวันสถาปนาราชวงศจักรี มาเปนวันที่ ๒๔ มิถุนายน ซึง่ เปนวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย
ใหเหตุผลวาเปนวันที่ประเทศไทยเขาสูระบอบการปกครองที่เปนประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญ
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน๑๙๑ สวนวันขึ้นปใหมก็เปลีย่ นจากวันที่ ๑ เมษายน มา
เปนวันที่ ๑ มกราคม เพื่อใหสอดคลองกับนานาอารยประเทศ๑๙๒ รัฐชาติในความหมายของจอม
พล ป. พิบูลสงคราม คือ รัฐที่มีสามัญชนเปนศูนยกลางไมใชราชสํานัก ซึง่ เทากับการประกาศวา
ราชสํานักมิใชศูนยกลางสําคัญในการใหคุณใหโทษแกขาราชการ และประชาชนชาวไทยอีกตอไป
ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของวิธีการทีจ่ ะนําประเทศไทยไปสูความเปนสากล
นโยบายทางวัฒนธรรมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนการสรางความชอบธรรม
ใหแกรัฐบาล และยังเปนเครื่องมือทางการเมืองทีม่ ีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ในการโนมนาวจิตใจของ
๑๘๘

แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ : ดวงกมล, ๒๕๒๑), ๔๔-๔๕.
๑๘๙
ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทย
สมัยใหม, ๒๔๓.
๑๙๐
“ประกาสพระบรมราชโองการ เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๙, ภาค ๑,
ตอนที่ ๓๓ (๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕) : ๑๐๘๙-๑๐๙๑.
๑๙๑
“พระราชบัญญัติปประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๗, แผนกกฤษฎีกา
ภาค ๑-๒ (๑๗ ก.ย.๒๔๘๓) : ๔๑๙-๔๒๐.
๑๙๒
“ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องประกาศใหใชวันที่ ๑ มกราคมเปนวันขึ้นปใหม,” ราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ ๕๘, ภาค ๑ (๑ มกราคม ๒๔๘๔) : ๓๑-๓๓.

๖๘
ประชาชน การเอาชาติมาผูกกับวัฒนธรรม ไมเพียงแตเปนการครอบงําอุดมการณเพื่อความมั่นคง
ของอํานาจทางการเมืองเทานั้น แตหมายถึง การสรางระบบความคิด และโลกทัศนใหมใหกบั
ประชาชน๑๙๓ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดชัดจากการฟน ฟูวัฒนธรรม ในระยะป พ.ศ.
๒๔๘๓–๒๔๘๗ การตราพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไดกาํ หนด
ความหมายของคําวาวัฒนธรรมไววา หมายถึงลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปน
ระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน๑๙๔โดยถือวา
วัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิง่ ตอการสรางชาติ ถึงกับประกาศเปนนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติที่
มีสาระสําคัญอยูที่วา คนไทยตองมีความรักชาติ และคนไทยตองมีวัฒนธรรมทีเ่ จริญแลว เพือ่ ให
เกิดมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอารยทัง้ หลาย รัฐบาลไดใชทุกวิถีทางในการเผยแพร และ
ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม และวัฒนธรรมแหงชาติไปสูประชาชนทั่วทั้งประเทศ ดวยการออก
กฎหมายบังคับ ซึง่ มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ตราออกใชถงึ ๒ ฉบับ ผูท ฝี่ าฝนไมปฏิบตั ิ
ตามตองมีความผิด ตองระวางโทษปรับ๑๙๕ ทัง้ ยังมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อออก
ประกาศเกีย่ วกับวัฒนธรรมที่ชนในชาติควรประพฤติควรปฏิบัติที่เรียกวารัฐนิยม
ประกาศให
ประชาชนถือปฏิบัติ บังคับโดยผานระบบราชการ รณรงคผานวิทยุและหนังสือพิมพ และจูงใจผาน
ศิลปะและการละคร และกําหนดใหคนไทยมีหนาที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ และตองผดุง
สงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติไทย โดยรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณีที่ดี และชวยกัน
ปรับปรุงบํารุงใหดียิ่งขึน้ ตามกาลสมัย๑๙๖ ซึ่งรัฐนิยมคือกระบวนการทางชาตินิยม ที่อางเอาเชื้อชาติ
ความเปนชาติ เปนหลักยึดของผูคนในสังคม และปลุกเราใหเหลาประชาชนประพฤติปฏิบตั ิใน
ทิศทางที่ผูนาํ กําหนด โดยเนนที่ความยิง่ ใหญของเชื้อชาติ ความเจริญและความมีอารยธรรมใน
วิธีการปฏิบัติของชนในชาติ ทัง้ ในทางสวนตัวและที่เกี่ยวของกับสังคมสวนรวม ซึง่ มีสวนสําคัญที่
ทําใหความเปนชาติไทยทัง้ ในดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ยังคงสืบเนื่องตอมา รัฐ
นิยมมีจํานวนทั้งสิน้ ๑๒ ฉบับ ประกาศใชตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๒–๒๔๘๕ เริ่มตั้งแต เมื่อวันชาติ ๒๔

๑๙๓

ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทย
สมัยใหม, ๒๓๖.
๑๙๔
”พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๗,
แผนกกฤษฎีกา ภาค ๑-๒ (๒๔๘๓) : ๕๑๗-๕๒๐.
๑๙๕
เรื่องเดียวกัน, ๕๑๙.
๑๙๖
เรื่องเดียวกัน, ๕๑๗-๕๒๐.

๖๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ เปนเรื่องที่รัฐบาลขอรองประชาชนเกี่ยวกับการรักชาติ ความสามัคคีใน
ชาติ๑๙๗
ในขณะที่คณะราษฎร ไดดําเนินการเปลีย่ นแปลงแกไขทางการเมือง เมื่อป พ.ศ.๒๔๗๕
เพื่อยายศูนยอํานาจการปกครอง แตก็มิไดใหความสนใจที่จะเปลีย่ นแปลงระบบวัฒนธรรมของ
ไทย
รัฐบาลของคณะราษฎรในชวงแรกจึงไมสามารถครอบงําอุดมการณทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนไวได
ผลก็คือคนไทยสวนใหญ
ยังดําเนินชีวิตตามครรลองเดิม
ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย และยังยอมรับแนวคิดประเพณีนิยม ที่ใหความสําคัญตอหลักชาติกําเนิด
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูตระหนักถึงเรื่องนี้และพยายามสรางเงื่อนไขทางวัฒนธรรมแบบ
ใหม เพื่อใหคนยอมรับอํานาจทางการเมืองของรัฐในระบบใหม มีการรณรงคเรื่องการสรางชาติ
และความเจริญของชาติผูกพันกับวัฒนธรรม โดยมุง หวังที่จะเปลีย่ นพฤติกรรม และชีวิตความ
เปนอยูของคนไทยใหสอดคลองกับการสรางชาติในความหมายใหม ทีม่ ีลักษณะเปน ”อารยะ” มี
การออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหคนไทยปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ สื่อตางๆรวมทัง้
ศิลปะถูกนํามาใชเผยแพรนโยบายวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับและนิยมในหมูประชาชน แนวคิด
เรื่องชาตินยิ มถูกนํามาใชเปนเหตุผลเรียกรองใหประชาชนใหความรวมมือแกรัฐ โดยกระตุนใหรูสึก
วาเปนหนาทีท่ จี่ ะตองสรางความเจริญของชาติ ดวยการปฏิบัติตามนโยบายวัฒนธรรม๑๙๘
การรณรงคเรื่องชาตินิยม มักเอาความชอบธรรมเรื่องชาติ มาขอความรวมมือจาก
ประชาชน ใหประชาชนเห็นวาเปนหนาทีข่ องประชาชนที่จะตองเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อ
ผลประโยชนสว นรวมอันยิง่ ใหญกวาของชาติ เพื่อความอยูรอดและเอกราชของชาติ มิใชเพื่อคน
กลุมใดกลุมหนึ่ง ความเปนชาตินนั้ ผูกพันลึกซึ้งกับวัฒนธรรม เพราะเปนทีย่ อมรับวาแตละชาติตาง
มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม จึงเปนความชอบธรรมของแตละชาติที่จะปกปองเอกราชของชาติหรือ
อีกนัยหนึง่ เอกลักษณของชาติดวยการปกปองวัฒนธรรมของชาติ

๑๙๗

พลโท อนันต พิบูลสงคราม, จอมพล ป.พิบูลสงคราม เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : พริกหวาน
กราฟฟค, ๒๕๔๐), ๙๗.
๑๙๘
ชาญวิทย เกษตรศิริ และคณะ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ การเมืองไทย
สมัยใหม, ๒๓๗.

๗๐
โลกจะเปนที่รื่นรมยก็ดวยมนุษยแบงกันเปนเชื้อเปนชาติ เก็บรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ของตนไว แตละชาติมีอิสระภาพและเสรีภาพปกครองตนเอง ปรับปรุงตนเอง สรางสรรความดี
ความเจริญกาวหนาตามแนวจารีตของตน๑๙๙

แตวัฒนธรรมที่จะมีความชอบธรรมทางการเมืองนั้นจะตองเปนวัฒนธรรมที่รวมศูนยมี
มาตรฐานและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและที่สําคัญที่สุดคือใหเปนที่ยอมรับของประชากรทัง้ ชาติ ดัง
คํากลาวของหลวงวิจิตรวาทการ ที่วา
งานสําคัญของพวกเราก็คือรักษาศิลปะของชาติไทยไวมิใหเสื่อมสูญ แสดงใหตางชาติแลเห็นวาเรา
มีอารยธรรมและวัฒนธรรม…เรามีหนาที่จูงใจชนชาติไทยทั้งหลาย ที่ยังแตกฉานซานเซ็นอยูใน
ดินแดนตางๆ ใหเขารูสึกวาแหลงกลางแหงอารยธรรม และวัฒนธรรมของเขาอยูในประเทศสยาม
นี๒๐๐
้

รัฐนิยมจึงเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นําออกมาใช
ชักชวนใหประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อการมีวัฒนธรรมทีท่ นั สมัยพอที่จะอวดแกชาวตางชาติได เชน
ตองสวมหมวกเมื่อออกนอกบาน ตองแตงชุดสากลตามสีที่เหมาะสมในแตละโอกาส การจุมพิต
ภรรยากอนออกนอกบาน การหัดรําวงมาตรฐาน การชูคําขวัญ ”รักผัว บูชาเมีย” การใชสรรพนาม
(ฉันและทาน) การใหถือคติที่วา ”เชื่อผูนําชาติพน ภัย” การรูจักปรุงกวยเตี๋ยวและรับประทาน
กวยเตี๋ยวเขาทํานองกวยเตีย๋ วสรางชาติ การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก เปนตน จะเห็นไดวา
รัฐบาลไดเขาไปยุงในเรื่องทีเ่ ปนสวนตัวของประชาชนทุกหมูเหลาเปนเจาชีวิต ยิ่งกวาสมัยใด
นโยบายทางเศรษฐกิจของลัทธิชาตินิยม เปนประโยชนตอประเทศไทย ทัง้ การเมือง
เปนการกระตุนใหเกิด
ภายในที่มีความไมพอใจตอการควบคุมทางการคาของเหลาชาวจีน
ความรูสึกชาตินิยมจากประชาชนทําใหรัฐบาลไดรับการสนับสนุนจากมวลชน
สวนภายนอก
ประเทศการตอตานคนจีนทําใหประเทศไทยมีความสัมพันธที่แนนแฟนกับญี่ปนุ การเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พ.ศ.๒๔๗๕ ไมทําใหอิทธิพลของระบบศักดินา นายทุนจักรวรรดินิยม และ
อิทธิพลของขุนนางเปลีย่ นแปลงไปมากนัก

๑๙๙

สายชล สัตยานุรักษ, ความเปลี่ยนแปลงในการสราง”ชาติไทย”และ”ความเปนไทย”โดยหลวงวิจิตร
วาทการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕), ๖๖.
๒๐๐
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓.

๗๑
นายทุนจีนภายใตการอุปถัมภของขุนนาง ยังคงควบคุมเศรษฐกิจของไทยตอมาอยางมั่นคง บรรดา
พอคานายทุนหลายกลุมเติบโตอยางมั่นคงภายใตการคุมครองของขุนนาง โดยพอคานายทุนจะได
อภิสิทธิ์ และการผูกขาดสรางกําไรใหกิจการไดมากขึ้น สวนขุนนางก็ร่ํารวยจากสวนแบงกําไรโดย
ไมตองลงทุน๒๐๑

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นที่ยุโรปในป พ.ศ.๒๔๘๒ ระบบเศรษฐกิจของไทยไดรับ
ผลกระทบนอยมาก เพราะไทยสามารถสงออกสินคาทางการเกษตรไปยังอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุนไดตามปกติ แตเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาไดเกิดขึ้น ไทยสงออกสินคาไดเพียงญีป่ ุน
ประเทศเดียว ปญหาที่ไทยประสบคือไมสามารถสงออกและนําเขาสินคาไดเหมือนแตกอน ใน
ขณะเดียวกันเงินตราสํารองตางประเทศของไทย ๖๐ เปอรเซ็นต ที่ฝากไวในธนาคารที่กรุง
ลอนดอน และนิวยอรคก็ถูกกักไว เนือ่ งจากการประกาศสงครามของไทยตอประเทศทัง้ สอง๒๐๒
ปญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ของแพง และเงินเฟอ เปนปญหาใหญของคนไทย เปน
การนําไปสูระบบเศรษฐกิจแบบชาตินยิ มขึน้ ดังคํากลาวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันฉลอง
รัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ที่วา
เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายนอกจากอาหาร มีเครื่องนุงหมเปนตน ถาทานสามารถจะจัดทําขึ้นเอง
ไดก็ควรทําทันที ไมจําเปนตองเสียเงินทองไปเที่ยวหาซื้อของตางประเทศ ดังเชนพี่นองชาวไทยเรา
ทางภาคอีสาน หรือภาคเหนือ เปนตน เขาทําเครื่องนุงหมดวยมือของเขาเองตามประสาพื้นเมือง
ทั้งนั้น ถึงจะไมสวยงามเทาของตางประเทศก็ชางเปนไร เราใชของไทย-ไทยทํา-ไทยใช๒๐๓

ประเทศญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามโลกครั้งที่ ๒ อยางไมมีเงื่อนไขในวันที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ อันเปนผลมาจากถูกประเทศสหรัฐอเมริกาโจมตีดวยระเบิดนิวเคลียร ที่
เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ และนางาซากิ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘
และในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ รัฐบาลไทยประกาศวาการประกาศสงครามกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญเปนโมฆะ ไมถือวาเปนสิง่ ที่ผูกพันกับประชาชนชาวไทย โดยกลุม เสรี
ไทยไดรวมมือกับฝายสัมพันธมิตรสามารถโนมนาวใหประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งตนเปนผูน าํ ของ
๒๐๑

สมภพ มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๘๘ปจจุบัน) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแสงรุงการพิมพ, ๒๕๒๔), ๙๓.
๒๐๒
แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง, ๑๔๑.
๒๐๓
อ.พิบูลสงคราม, จอมพล ป.พิบูลสงคราม เลม ๒ (กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพ, ๒๕๑๘), ๑๑๕-๑๑๖.

๗๒
โลกเสรีประกาศ และรับรองใหไทยไมอยูในกลุมของประเทศผูแพสงคราม๒๐๔ นับตั้งแตนั้นมา
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเปนไปอยางลึกซึ้ง ประเทศไทยจึงหันเขาไปหา
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา…พ.ศ.๒๔๙๒ ไทยเขารวมในสงครามเวียดนาม
…พ.ศ.๒๔๙๗ ประเทศไทยเขารวมในสนธิสัญญาซีโตเพราะกลัวภัยจากคอมมิวนิสตคุกคาม๒๐๕
จอมพล ป.พิบลู สงคราม มีโอกาสกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีครั้งที่ ๒ (อายุ ๕๑ ป) โดย
ดํารงตําแหนงตั้งแต ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ ถึง ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ เปนเสมือนผูนาํ ของ
การหันเหทิศทางของสังคมไทยครั้งใหญ เปนยุคเริ่มตนของการเลียนแบบชาติตะวันตกอยางเต็มที่
โดยอางวาเพือ่ นําประเทศไทยเขาเทียบเคียงกับความเจริญของอารยประเทศ สังคมไทยในสมัยนี้
อาจกลาวไดวา เปนสังคมที่กําลังเจริญเติบโตตามแบบสังคมในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม(ทุน
นิยม)ที่มาจากตะวันตกอยางเต็มตัว มีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาเกือบทุกๆดาน และไดออก
ประกาศบังคับใหประชาชนทั้งประเทศนําไปปฏิบัติ บางเรื่องก็มีความสอดคลองกับการสรางชาติ
ในระบบใหมแบบตะวันตก เชน การใหคนไทยออกจากบานไปทํางานโดยไมตองรอฤกษยาม๒๐๖
และบางเรื่องก็เปนการเลียนแบบเพื่อใหดูเหมือนกับฝรั่ง เชน เรื่องเสื้อผา เครื่องแตงกาย โดยมีการ
ขอรองใหผูชายไทยสวมกางเกงใสเสื้อใสถงุ เทารองเทาผูกหูกระตายและสวมหมวก๒๐๗ สวนผูห ญิง
นุงกระโปรง ถาไปงานตองสวมถุงมือและรูวาควรจะใสหมวกทรงไหน สีอะไร ในงานแบบไหน๒๐๘
ความเปนไทยที่เคยสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ตองปรับตัวใหเขากับอารยธรรมของชาติตะวันตก
นิยมยกยองของฝรั่งอยางออกหนาออกตา โดยเหยียดของไทยทีม่ ีมาแตเดิมวาดอยกวา สังคมไทย
ในสมัยนี้ อาจกลาวไดวา มีระบบเศรษฐกิจที่กําลังเจริญเติบโตตามระบบเสรีนิยมที่มาจากตะวันตก
อยางเต็มตัว

๒๐๔

สุพจน ดานตระกูล, นายปรีดี พนมยงค เลาเรื่องขบวนการเสรีไทย, ๙๘.
๒๐๕
ประณต นันทิยะกุล บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, ๕๑๑.
๒๐๖
สภาวัฒนธรรมแหงชาติ, “ประกาศสภาวัฒนธรรมแหงชาติ เรื่อง ชักชวนใหเลิกนิยมไสยศาสตร,”
๕ พฤษภาคม ๒๔๘๖.
๒๐๗
กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คําแนะนําการแตงกายของประชากรไทย,”
๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๘๕.
๒๐๘
สํานักนายกรัฐมนตรี, “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงกายหญิง,” ๑๗ พฤษภาคม
๒๔๘๖.

๗๓
การปรับตัวของสถาบันสงฆไทย พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐
สังคมไทยมีลกั ษณะเอื้อตอการปรับเปลี่ยน พรอมที่จะพิจารณารับสิง่ ใหม เพื่อนําไป
ผนวกกับสิ่งเดิม ประเทศไทยสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ของโลกอยูเสมอ เพื่อความมั่นคง ความเปนเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งบูรณภาพของชาติ อันเปน
ผลใหประเทศไทยยังคงรักษาความเปนไทยไวไดตลอดระยะเวลาที่ผานมา๒๐๙ เชนเดียวกับสถาบัน
สงฆซึ่งภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งใหมๆที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา
การปรับตัวดานการปกครอง
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง และสังคมที่เดนชัดในระยะเวลานี้คือ แนวความคิดทีเ่ กี่ยวกับประชาธิปไตย การมีสิทธิ
และเสรีภาพ ซึ่งเปนเหตุผลในการลมลางระบบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึง่ ได
แพรขยายเขาไปในสถาบันสงฆ และมีการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของสงฆ
ใหสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ดังคํารองของพระปลัดเจก ทีม่ ีมาถึงพระสารสาสนประพันธ
รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ ที่วา
จริงอยูถามีผูพูดวา แตกอนๆทําไมปกครองกันอยูได อาตมาภาพขอเจริญพรวา เพราะการปกครอง
บานเมืองสมัยกอนปกครองแบบแอ็บโซลูดก็จําตองทนอยู แมจะพูดจะรองก็ไมมีใครจัดการได ที่พูด
ที่รองขึ้นเวลานี้ก็เพราะเห็นวารัฐบาลนี้เปนรัฐบาลประชาธิปไตยอันแทจริง
แลถาพูดถึงวิธีการ
ปกครองของพุทธจักรแลวเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงทีเดียว แตหากวาผูมีอํานาจไดคิดจัดรูปให
แปรปรวนไปเสีย เมื่อฝายอาณาจักรกลับเปลี่ยนรูปเปนประชาธิปไตย ฝายศาสนาจักรก็จําตอง
หมุนตาม๒๑๐

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดล มีระยะเวลาที่ไมยาวนานมากนัก
แตมีการเคลื่อนไหวของสถาบันสงฆหลายเหตุการณ ซึ่งเกิดมาตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูห ัว โดยทางรัฐบาลเห็นวาความไมเปนเอกภาพของสถาบันสงฆจะกอปญหาให
ศาสนาพุทธโดยสวนรวมได จึงมีนโยบายใหมีการรวมตัวกันของสถาบันสงฆ โดยไมใหมีคําวา
มหานิกายหรือธรรมยุติอีกตอไป โดยมีการสรางวัดพระศรีมหาธาตุ ขึ้นที่บางเขน มีวัตถุประสงคให
๒๐๙

ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย,พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓), ๑๒๘.
๒๑๐
คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔ (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), ๙๙-๑๐๐.

๗๔
พระภิกษุสงฆ ๒ นิกายไดอยูรวมกัน อันเปนแผนการหนึ่งในการรวมนิกายสงฆ มีพิธีเปดเมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ พระสงฆที่มาจําพรรษาคัดเลือกจากวัดตางๆจํานวน ๒๔ รูป นิกายละ
๑๒ รูป แตไมนานพระสงฆฝายธรรมยุติกค็ รองวัดนี๒๑๑
้ การอุปสมบทของพระยาพหลพลพยุหเสนา
โดยไดอุปสมบท ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เวลา
๑๓.๐๐ น.เปนการอุปสมบทรวมนิกาย คือมีพระอุปชฌาและพระอันดับทั้งมหานิกายและธรรมยุติ
มีรัฐบาลเปนเจาภาพ
การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลไดออก
พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยไมมีการกลาวถึงนิกายใดๆ๒๑๒ อยางไรก็ตามแผนการตางๆของรัฐบาล
ไทยที่จะรวมนิกายของพระสงฆ ก็ยังคงลมเหลว เพราะแตละฝายแตละนิกายไมยอมลดความทิฐิ
มานะและผลประโยชนจึงไมสามารถรวมตัวกันได
การปรับตัวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ตามประวัติการปกครองของประเทศ
ระหวาง ๗๐๐ ปมาแลว พระพุทธศาสนาไดมีอานุภาพอยูอยางใหญหลวงเหนือความประพฤติ
จิตใจของประชาชนชาวไทย นับแตองคพระประมุขของประเทศลงมาเปนผลเหนือการปกครองของ
บานเมืองของเราเปนอันมาก๒๑๓ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕
สงผลตอพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ซึ่งมีความสอดคลองกับระบบ
มณฑลเทศาภิบาล จึงไดมีการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลง ใหมีลักษณะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดการปกครองบานเมืองโดยแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ สวนคือ
อํานาจบริหาร อํานาจนิติบญ
ั ญัติ และอํานาจตุลาการ เพื่อใหถวงดุลซึ่งกันและกัน ตอมาจึงได
ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในขณะนัน้ ๒๑๔ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ไดบญ
ั ญัติไววา พระมหากษัตริยทรงตองเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัครนูปถัมภก
ก็เพื่อประโยชนในการทํานุบาํ รุงศาสนาและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังขอความที่ระบุไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม (พุทธศักราช ๒๔๗๕) ซึง่ เปนฉบับแรกของประเทศไทย ใน
หมวดที่ ๑ ขอความทั่วไป มาตรา ๑ บัญญัติวา ”อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร
๒๑๑

คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔, ๑๖๒-๑๖๓.
สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔), ๑๔๖-๑๔๗.
๒๑๓
ดิเรก ชัยนาม, พระพุทธศาสนากับการปกครอง (พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๔๙๙), ๑๘.
๒๑๔
“พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๘ (๑๔ ตุลาคม
๒๔๘๔) : ๑๓๙๑-๑๔๑๐.
๒๑๒

๗๕
ทั้งหลาย”๒๑๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ใน
หมวด ๒ สิทธิและหนาที่ของชนชาวสยาม มาตรา ๑๒ บัญญัติวา ”ภายในบังคับแหงบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญนี้ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดก็ดี โดยแตงตั้งก็ดี หรือโดย
ประการอื่นใดก็ดี ไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิ์อยางใดเลย”๒๑๖ ซึง่ ก็หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขั้ว
อํานาจ จากสถาบันพระมหากษัตริยมาสูส ามัญชน ซึ่งอิทธิพลจากแนวความคิดนีส้ งผลตอสถาบัน
สงฆในการเรียกรองสิทธิในการปกครองของคณะสงฆจากฝายธรรมยุติดวย และมาตรา ๑๓ ใน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ ที่บัญญัติวา ”บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ
และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมือ่ ไมเปนปฏิปก ษตอหนาที่ของ
พลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน”๒๑๗ ซึ่งหมายถึง
ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถใชสิทธิตา งๆตามที่ตนเห็นวาเปนสิง่ ทีด่ ีงาม ควรประพฤติควร
ปฏิบัติ โดยไมขัดตอกฎหมายบานเมือง และศีลธรรมอันดีของศาสนาพุทธ ซึ่งสงผลตอ
แนวความคิดของพระภิกษุสงฆบางกลุมที่ตองการเผยแพรแนวพุทธธรรมแบบที่กลุมตนเองเห็นวา
ดีตอประชาชน และมาตรา ๑๔ ที่บัญญัติวา ”ภายในบังคับแหงบทกฎหมาย บุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การประชุมโดยเปดเผย การสมาคมหรือ
การอาชีพ”๒๑๘ ซึ่งสงผลใหประชาชนตืน่ ตัวและคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพทีไ่ ดรับเปนครั้งแรก
การปกครองคณะสงฆกับระบอบประชาธิปไตย ภายหลังที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริยท รง
เปนพระประมุขแตอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ดวยความใหมของ
ประชาธิปไตย ไดกอใหเกิดความคิดที่จะตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เมือ่
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ใหเปนแบบระบอบประชาธิปไตยตามฝายอาณาจักร
ประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ มีกลุมพระสงฆบางกลุมไมพอใจการบริหารของคณะ
สงฆ ที่ยังใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ซึ่งเปนฉบับเกาที่ใหอํานาจ
มากมายกับฝายธรรมยุติ คณะปฏิสังขรณฯ คือกลุมมหานิกายกลุมหนึ่ง ไดขอรองใหคณะสงฆ ได
๒๑๕

พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ประทานขอปรึกษาแก สิริ เปรมจิตต,
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ฉบับแรก พ.ศ.๒๔๗๕ ถึงฉบับปจจุบัน (พระนคร : โรงพิมพประจักษวิทยา, ๒๕๑๑), ๑๒.
๒๑๖
เรื่องเดียวกัน, ๖๙.
๒๑๗
เรื่องเดียวกัน, ๖๙.
๒๑๘
บรรเจิด อินทุจันทรยง, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแตตน-ปจจุบัน, ๘๐.

๗๖
ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ และใหมีกฎหมายอื่นแทน เพื่อใหคณะ
สงฆมีความสามัคคีและความเสมอภาคระหวาง ๒ นิกาย การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๔๘๔ เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕๒๑๙

เมื่ออาณาจักรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบประชาธิปไตย จึงเกิดการเคลื่อนไหวของคณะยุวสงฆคณะปฏิสังขรณการพระศาสนา ขอ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางการปกครองคณะสงฆ ใหเปนระบอบประชาธิปไตยบาง๒๒๐ โดยมีปญหากอน
การเคลื่อนไหวของคณะปฏิสังขรณการพระศาสนา คือ ความขัดแยงระหวางธรรมยุติกนิกายและ
มหานิกาย ความไมเปนธรรมในพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ความไมเปน
ธรรมในการแตงตั้งตําแหนงการบริหารคณะสงฆ และความลาหลังดานการศึกษาของฝายศาสน
จักร๒๒๑
ความเปนประชาธิปไตยทีเ่ ปรียบเสมือนสิง่ แปลกใหมของคนไทยในสมัยนัน้ เปนเหตุให
สถาบันสงฆ มีความคิดปรับปรุงการปกครองใหเปนประชาธิปไตย ตามแบบของฝายบานเมือง คือ
มีสังฆสภา สังฆมนตรี จึงเกิดพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เปนการแกไข
โครงสรางของคณะสงฆใหม
โดยเอนเขาหาระบบการปกครองของบานเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยเทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบดวย ๖๐ มาตรา แบงเปน ๘ หมวด หมวดแรก กลาวถึง สมเด็จ
พระสังฆราช เรื่องอํานาจ-หนาที่ในแบบสังฆราชา ตามแบบรัฐธรรมนูญของประเทศ มีการออก
กฎหมายที่เรียกวา สังฆานัติ ผานทางสังฆสภา การบริหารผานทางหนาที่ของสังฆมนตรี การ
วินิจฉัยอธิกรณผานทางคณะวินัยธร หมวดที่ ๒ กลาวถึงอํานาจหนาที่ของสังฆสภาและคณะกรรม
มาธิการสังฆสภา หมวดที่ ๓ กลาวถึงอํานาจหนาที่ของสังฆนายกและสังฆมนตรี มีการจัดการ
บริหาร-การปกครอง ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค แบงการบริหารเปน ๔ ฝาย คือ ฝายบริหาร
ฝายการศึกษา ฝายเผยแพรและฝายสาธารณูปการ๒๒๒

ดังคําปรารภในกฎหมายคณะสงฆฉบับนี้วา
๒๑๙

ประณต นันทิยะกุล, บรรณาธิการ, การเมืองและสังคม, ๕๒๗.
คนึงนิตย จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทยรุนแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๔, ๖-๗.
๒๒๑
เรื่องเดียวกัน, ๙.
๒๒๒
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ ที่ภาคผนวก.
๒๒๐

๗๗
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดรับการเห็นชอบของคณะสงฆ และไดผานสภาผูแทนราษฎรมาแลว
โดยราบรื่น ความสําคัญในพระราชบัญญัตินี้ ไดจัดการปกครองคณะสงฆใหอนุโลมตามระบอบ
การปกครองบานเมือง เทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย๒๒๓

ขอดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการกระจายอํานาจในการปกครองของคณะสงฆ
ปญหาภายในไดรับการแกไขพอประมาณตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย ขอเสียคือ
การตรวจสอบอํานาจกระทํากันเฉพาะภายในเทานัน้ นับวาเปนการจํากัดขอบเขตของตัวสถาบัน
สงฆเองไมใหมีความสัมพันธกับโลกภายนอกเหมือนที่เคยเปนมา สวนการปกครองภายในนิกายยัง
แยกกันปกครองเหมือนเดิม
การปรับตัวดานการศึกษา การศึกษาในสังคมไทยสมัยโบราณไมไดแยกออกไปจาก
วิถีชีวิต ปะปนอยูในวิถชี ีวิตตัง้ แตเกิด จึงมีการสืบทอดอุดมการณพทุ ธศาสนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
มาตั้งแตเด็กและติดตัวไปจนแกเฒา ซึ่งแอบแฝงมาในรูปของพฤติกรรม วิธีคิด คานิยมตางๆ ดัง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทีว่ า การเลาเรียนทีจ่ ะจัดไปทางอื่น
ไมใหเกี่ยวแกการวัดดวยนัน้ ไมได๒๒๔ การศึกษาของไทยในอดีตจึงมีความรูทงั้ ทางศีลธรรม รู
หนังสือและรูการทํามาหา เมื่อรัฐลดการอุปถัมภตอสถาบันศาสนาลงโดยหันมาสรางโรงเรียนแทน
ทําใหสถาบันสงฆในสวนทีต่ องรับผิดชอบทางการศึกษาของบานเมืองตองลดบทบาทลง ความเปน
ผูนําทางปญญาของสังคมหมดความสําคัญลงไป แตบทบาททางดานความเชื่อความศรัทธาที่เปน
พื้นฐานของวัฒนธรรมไทยยังมีสืบตอมา สถาบันสงฆมิไดเสื่อมความสําคัญลงเพียงแตไดเปลี่ยน
บทบาทไป ทําใหสถาบันสงฆท่เี คยเปนศูนยกลางของสังคมแทบทุกดาน ตองปรับปรุงตัวเองให
สอดคลองกับสภาวะที่เผชิญอยูดวยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคมของสถาบันสงฆเอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว การศึกษาพระปริยัติธรรม ระบบ
การเรียนการสอนยังคงเปนแบบเดิม แตมีการกําหนดเวลาสอบใหเร็วขึ้น จากเดิม ๓ ปตอครั้ง มา
เปนสอบทุกๆป การสอบยังคงสอบดวยวิธีแปลดวยปากเปลา การกําหนดใหสอบทุกๆปนนั้ เพื่อให
สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนของมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่เปดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑
๒๒๓

ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ ที่ภาคผนวก.
“เรื่องจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ,” ก.ย.๑๑๗-ก.พ.๑๑๗, จัดการศาสนาและการศึกษา รัชกาล
ที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ ๑๒/๗ เลม ๑, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๒๒๔

๗๘
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖๒๒๕ ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิดขึ้นหลายแหงทัง้ ในกรุงเทพฯ ตามหัวเมือง
และตามบานเรือนของประชาชน อันเนื่องมาจากยังเปนทีน่ ิยมของประชาชน เพราะเปนการทํานุ
และยังมีการสราง
บํารุงศาสนาและยังเปนการสงเสริมการศึกษาของชาติอีกทางหนึง่ ดวย๒๒๖
มหาธาตุวทิ ยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๐๘(พ.ศ.๒๔๓๒) นับวาเปนสถานที่เรียนพระ
ปริยัติธรรมชั้นสูงของสถาบันสงฆในขณะนัน้ ๒๒๗ ตอมาจึงไดมีการตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของ
พระสงฆขนึ้ ๒ แหงคือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙
และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ และในป พ.ศ.๒๔๘๗ จาก
การที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเทียบวิทยฐานะของการศึกษาทางพระปริยัติธรรมกับวุฒิ
การศึกษาของทางฝายบานเมือง ดังนี้ ใหผูที่ไดรับคุณวุฒิบาลีประโยค ๙ เทียบเทากับขาราชการ
พลเรือนชัน้ ตรีอันดับ ๑ ประโยค ๖ ขึน้ ไปเทียบเทากับเตรียมอุดมศึกษา ประโยค ๕ ขึ้นไปเทียบเทา
กับมัธยมตอนตน นักธรรมชัน้ ตรีและธรรมศึกษาชัน้ ตรีเทียบเทากับชัน้ ประถมตอนตน๒๒๘
เมื่อมีการขยายการศึกษาทําใหมพี ระภิกษุสงฆที่สําเร็จการศึกษาเปรียญมากขึน้
ซึ่ง
บางรูปก็ดาํ รงสมณเพศตอไป บางรูปก็ลาสิกขาอกไปทํางานใหบา นเมือง ทําใหตองมีการเทียบโอน
การศึกษาของพระสงฆใหมคี ุณวุฒิเชนเดียวกับการศึกษาของรัฐ เพือ่ ความสะดวกในการประกอบ
อาชีพ คือในป พ.ศ.๒๔๘๗ คณะสังฆมนตรี มีบนั ทึกเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการใหพิจารณา
เปรียบเทียบวิทยฐานะทางการศึกษาของพระภิกษุสงฆและสํานักงานขาราชการพลเรือน(ก.พ.) ได
พิจารณาลงมติใหเทียบวิทยฐานะนักธรรมและเปรียญไวตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
น.ว. ๘๓/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๘๗ ดังนี้ ผูที่สําเร็จเปรียญ ๙ ประโยค ถาบรรจุใน
ตําแหนงที่ใชภาษาบาลี หรือเปนอนุศาสนาจารย เทียบใหเทากับขาราชการพลเรือนชั้นตรีอนั ดับ๑
และผูที่สําเร็จเปรียญ ๖ ประโยคขึ้นไป เทียบใหเทากับเตรียมอุดมศึกษา เฉพาะในการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตําแหนงที่ตอ งใชภาษาบาลีหรืออนุศาสนาจารย
สวนผูท ี่สําเร็จ

๒๒๕

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองการศาสนศึกษา ฝายปริยัติปกรณ, ประวัติการศึกษาของ

สงฆ, ๔๒.
๒๒๖

“เรื่องโรงเรียนมกุฎกษัตริยวิทยาลัย,” ๔ มิ.ย.-๑๔ ก.ย.๑๑๑, โรงเรียนพระปริยัติธรรม รัชกาลที่ ๕
กระทรวงศึกษาธิการ, ร.๕ ศ.๕/๒, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
๒๒๗
“ประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาสนวิทยาลัย,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓,
แผนที่ ๒๕ (๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)) : ๒๖๕-๒๖๘.
๒๒๘
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษาสํานักงาน
, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๙๔.

๗๙
เปรียญ ๕ เทียบใหเทากับประโยคมัธยมตอนตน(ม.๖) เพื่อสามารถเขาสอบแขงขันวิชาขาราชการ
พลเรือนชัน้ จัตวา อันดับ ๑ สวนผูสําเร็จนักธรรมหรือธรรมศึกษาตรี เทียบใหเทากับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๘ กระทรวงศึกษาไดออกระเบียบ เรื่องการเทียบวิทย
ฐานะของนักธรรมเปรียญ ทีจ่ ะเขามาเปนครูในโรงเรียนราษฎร มีสาระดังนี้ ผูท ี่มีวทิ ยฐานะนักธรรม
หรือธรรมศึกษาตั้งแตชั้นตรีขึ้นไป ใหถือวามีความสามารถในการเปนครูสอนวิชาหนาที่พลเมือง
และศีลธรรม กับวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมศึกษาทุกชัน้ ในโรงเรียนราษฎรได ผูที่มีวทิ ยฐานะ
ตั้งแตเปรียญ ๓ ขึ้นไปสามารถสอนในวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมกับภาษาไทยในชั้น
ประถมศึกษามัธยมศึกษาไดทุกชัน้ โดยสามารถนําใบประกาศนียบัตรไปแสดงไดโดยไมตองมีใบ
เทียบโอน๒๒๙และยังมีอีกหลายๆครั้ง เชน
พ.ศ.๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการ เปดโอกาสใหนักธรรมตรีและนักธรรมโทหรือธรรมศึกษาตรีและ
โท สามารถสอบเทียบชั้นมัธยม ๓ ได นักธรรมเอกหรือธรรมศึกษาเอกหรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค
สามารถสอบเทียบชั้นมัธยม ๖ ได ผูไดรับเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป มีสิทธิสอบเทียบชั้นเตรียม
อุดมศึกษา (ม.ศ.๕ เดิม) ได ตอมาป พ.ศ.๒๔๙๔ ใหผูสําเร็จเปรียญธรรม ๕ ประโยค มีสิทธิสอบ
ชุดวิชาครูมูลได พ.ศ.๒๔๙๕ ใหสิทธิแกผูที่สําเร็จเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปมีความรูเทียบเทา
มัธยมปที่ ๖ เพื่อมีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งได๒๓๐

ซึ่งถือไดวาเปนการปรับปรุงใหพรอมที่จะออกจากความเปนสมาชิกของสถาบันสงฆ
และสามารถอยูในโลกของฆราวาสที่ตองดิน้ รนแขงขันกันในสังคมไดอยางไมเปนปญหามากนัก
นับวาเปนการเริ่มเดินตามคานิยมของสังคมหลังจากเปนผูนํามาตลอดระยะเวลาที่ผา นมา
การปรับตัวทางแนวความคิดของกลุมพระสงฆ หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ.๒๔๗๕ ทําใหประชาชนมีอิสระทางความคิดมากขึน้ กอใหเกิดความคาดหวังจากสถาบันสงฆ
ที่แตกตางกันออกไป เปนสาเหตุหนึง่ ที่สถาบันสงฆตองปรับตัวใหสอดคลองกับคานิยมและความ
ตองการของผูค น เพื่อตอบสนองตอกลุม คนทีม่ ีความตองการหลากหลายตางกัน จึงเกิดกลุม
พระสงฆที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งอาจแยกตามบทบาทของแตละ
แนวทางไดเปนหลายกลุม เชน กลุมสวนโมกขของทานพุทธทาสภิกขุ ทีพ่ ยายามรักษาความเปนตัว
ของตัวเองใหอยูนอกเหนือจากการเมือง ทานไดกลาวถึงเรื่องศาสนาพุทธกับการเมืองไววา
๒๒๙

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กองแผนงานการศึกษาสํานักงาน
, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๙๔.
๒๓๐
สิริวัฒน คําวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๖๓.

๘๐
ระบบพระธรรมในพระพุทธศาสนา มันก็เปนระบบการเมืองระบบหนึ่ง ของสัจจธรรมของธรรมสัจจ
หรือของศาสนา ก็มีระบบวางไวสําหรับจัดโลกนี้ใหอยูกันอยางผาสุก โดยปราศจากอาชญา ฉะนั้น
พระสงฆก็เกี่ยวของกับระบบการเมืองอยางเต็มตัว
แตอยาไปเกี่ยวของกับระบบการเมืองของ
นักการเมืองสกปรก ที่ทําไปดวยกิเลสตัณหา โดยไมมีธรรมสัจจะของพระเจา หรือของศาสนาเลย
เพราะขืนไปเกี่ยวของมันก็พลอยเปนอยางนั้นไปดวย๒๓๑

หลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ทานพุทธทาสภิกขุ แหงสวนโมกขพลาราม
ซึ่งเปนผูทรงธรรมทานหนึ่ง มีบทบาทอยางสําคัญและมีคุณคายิ่งในวงการศาสนาพุทธ ในฐานะที่
เปนผูนาํ ในการเนนใหเห็นถึงความสําคัญของพุทธศาสนาทั้งในดานปฏิบัติ การตีความหลักธรรม
และการปฏิรูปศาสนา ในดานการปฏิบัติธรรมวิปสสนาธุระ โดยมีความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจ
์ โดยทานพุทธทาสไดเทศน
บริสุทธิ์ เรื่อยไปจนถึงขัน้ ที่เรียกวาปญญาบริสุทธิ์หรือรูแจงบริสุทธิ๒๓๒
และเขียนสงเสริม ใหพระภิกษุสงฆ และพุทศาสนิกชนโดยทั่วไป ใหสนใจในการปฏิบัติธรรมตลอด
มา การตีความทางพุทธศาสนาของทานพุทธทาส มุงที่จะใหธรรมเปนหลักที่จับตองไดมิใช
หลักการที่ออกนอกโลกหรือรอในชาติหนา ถาจิตวางหมายถึงความวางจากตัวตนจากการยึดถือ
วางจากกิเลส๒๓๓งานปฏิรูปศาสนาของทานพุทธทาส มีลักษณะประนีประนอมกลางๆ ไมวาง
กฎระเบียบที่เครงครัดจนเกินไป ไมยึดติด พิจารณาเพียงประโยชนที่ใหแกรางกาย ดังคํากลาววา
การทํางานคือการปฏิบัติธรรม
เปนการกินอยางไมมีตวั ผูกินและผูถูกกิน๒๓๔โดยมีปรัชญาวา
ธรรมะคือการทําหนาที๒๓๕
่ ทําใหลบคําพูดที่วา ศาสนาพุทธทําใหคนเกิดความขี้เกียจ
จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาแบบใหม ที่เนนความรูในเรื่องหนังสือมากขึ้น เพื่อให
สัมพันธกับระบบการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ
และสังคมแบบตะวันตกทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหลายอยางของประชาชนรวมไปถึงชนชั้นผูน ํา การเปลี่ยนแปลงทางดาน
๒๓๑

วิรัช เตียหงษากุล, ผูรวบรวม, เอกสารทางวิชาการประกอบการสอนวิชา ศาสนากับการพัฒนา
ชุมชน (ขอนแกน : ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๒๘),
๓๖๗.
๒๓๒
สัมพันธ กองสมุทร, พุทธทาสภิกขุ นาคารชุนแหงเถรวาท (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๐)
, ๑๖.
๒๓๓
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๒๔.
๒๓๔
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๖.
๒๓๕
ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก (กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, ๒๕๓๐), ๒๖.

๘๑
ความคิดทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมลวนเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
ปญญา ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐ นับวามีสถานการณที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมายหลายอยาง ทัง้ การเปลี่ยนแปลงภายใน คือการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย การปรับปรุงทางดานการศึกษา การเขามามีอทิ ธิพล
ของญี่ปุน สงครามระหวางไทยกับฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ ๒ และการกลับเขามามีอทิ ธิพลอีก
ครั้งของชาติตะวันตกแตตอนนี้เปลีย่ นมาเปนประเทศสหรัฐอเมริกา สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมประเพณี มาสูสงั คมใหมทที่ นั สมัย เปลี่ยนโครงสรางความสัมพันธทางสังคมที่มี ๒ สถานะ
ระหวางมูลนายกับไพรมาเปนสังคมที่มีความสัมพันธที่ซบั ซอนยิง่ ขึ้น เกิดชนชั้นกลาง ชนชัน้
กรรมกร กลุม อาชีพใหมๆขึ้น ซึง่ เหตุการณแตละอยางลวนสงอิทธิพลตอสังคมไทยเปนอยางมาก
สถาบันสงฆเปนสวนหนึง่ ของโครงสรางทางสังคม ที่มหี นาที่สรางความสัมพันธกับสถาบันอืน่ ๆใน
สังคม ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคานิยมของสังคม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันใด
สถาบันหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอสถาบันอืน่ ในสังคมดวย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง สังคมและเศรษฐกิจขึ้น ก็มีผลกระทบตอสถาบันสงฆ อันเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ที่
นําไปสูการปรับตัวของสถาบันสงฆ ซึง่ การปรับตัวนี้มิใชเพียงการรักษาสถานะภาพเดิมเทานัน้ แต
ยังเปนการปรับตัวเพื่อใหรับกับสถานะภาพใหมที่จะเกิดขึ้นดวย

๘๒

บทที่ ๕
การปรับตัวของสถาบันสงฆในสมัยเผด็จการทหาร (พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๑๙)
รัฐประหารป พ.ศ.๒๕๐๐ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คือจุดจบของคณะผู
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปนการยุตริ ัฐบาลแบบประชาธิปไตย หลังจากนัน้ มา
ประเทศไทยถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารอยางตอเนื่องจนถึงสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร
กอนทีจ่ ะถูกโคนลมโดยนักศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖
สาเหตุของการรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เกิดจากความไมพอใจตอระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากขอความทีว่ า
ในเวลาทํารัฐประหารในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ นั้น มิไดมีการแกไขรูปแบบการปกครอง
บานเมืองใหม คงปลอยใหดําเนินการตามแบบเดิม กลาวคือยังคงมีรัฐสภา มีพรรคการเมือง ให
เสถียรภาพหนังสือพิมพที่วิพากษวิจารณรัฐบาลไดอยางเต็มที่ และกวางขวาง…ที่รายที่สุด คือ
ผูแทนราษฎรทั้งหลายพยายามแกงแยงชิงกันเปนรัฐมนตรี…ในที่สุดมีความเห็นพองกันวา จะตองใช
วิธีปฏิวัติหรือผาตัดใหญ จึงสามารถแกปญหาของประเทศชาติขณะนั้นได๒๓๖

และฐานะทางการเงินของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ตองเผชิญกับวิกฤตทางการคลัง และ
มองวาคอมมิวนิสตเปนภัยตอความมัน่ คงของชาติ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดกลาวไววา
กอนหนาที่จะมีการปฏิวัติ ชาติที่รักของเราตองอยูในสภาวะคับขันเพียงใด ฐานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศตองทรุดลงไปอยางยิ่ง รัฐบาลตองตกเปนลูกหนี้ธนาคารแหงชาติถึง ๑,๕๐๗ ลานบาท
เศษ รวมทั้งภัยจากลัทธิคอมมิวนิสตไดพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วา คอมมิวนิสตไดโหมปฏิบัติการอยาง
กวางขวางเพื่อแทรกซึมเขาไปในวงการตางๆ เพื่อลมลางสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ของชาติเราคือ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย๒๓๗
๒๓๖

ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๖), ๑๙๑-๑๙๒.
๒๓๗
วิวัฒน เอี่ยมไพรวัลย, ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), ๙๐.

๘๓
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทาํ การปฏิวัติยดึ อํานาจจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ นับเปนชวงสิ้นสุดของกลิ่นอายความแปลกใหมในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการปกครองไทยกลับกลายมาเปนแบบเผด็จการทหารอยางเต็มตัว จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต เชือ่ วาสิ่งทีท่ ําความเจริญใหแกชาติบานเมืองคือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไมใชการมีสิทธิและเสรีภาพ จึงไมไดกลาวถึงเรื่องประชาธิปไตยไวในรัฐธรรมนูญ และยังเชือ่
อีกวาการพัฒนาประเทศใหเกิดผลดีตองอาศัยอํานาจที่เด็ดขาด ดังนั้นจึงมีการใหอํานาจแกฝาย
บริหารอยางเต็มที่ในการปราบปรามผูท ี่มแี นวความคิดที่ไมลงรอยกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญสวนใหญ
ไดใหอํานาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการใดๆที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน
ในการระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือ
ราชบัลลังก หรือการกระทําอันเปนการทําลายกอกวน หรือคุกคามความสงบทีเ่ กิดขึ้นภายใน หรือ
มาจากภายนอกราชอาณาจักร เพราะเปนการมอบอํานาจทัง้ นิติบญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ
ใหแกนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียว๒๓๘ รัฐธรรมนูญในยุคนี้เขียนขึ้นในสมัยที่รัฐบาลเผด็จการทหาร
มีอํานาจและสืบทอดอํานาจกันมาตลอด มีการใหอาํ นาจแกผูปกครองอยางมากและจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากพอสมควร มิไดสนใจกับการแกปญหาความขัดแยงในแนวความคิด
ทางการเมือง ไมมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง แนวความคิดทางการเมือง
และระบบการเมืองการปกครองเปนสิง่ ทีก่ าํ หนดไวอยางแนนอนตายตัวโดยนโยบาย และระบบ
ตางๆของรัฐบาลตองดําเนินตอไปตามขอบเขต และอํานาจหนาทีท่ มี่ ีอยูซึ่งขัดแยงกับสภาพสังคม
ที่เนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ๒๓๙ แตเมือ่ เกิดความไมสอดคลองกันระหวางระบบการเมืองการ
ปกครองที่ยงั ไมมีการเปลีย่ นแปลง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีก่ ําลังจะกาวไปสูการ
เปลี่ยนแปลง จึงสรางความตึงเครียดใหแกสังคมภายในอันนําไปสูความขัดแยงกันในเวลาตอมา
ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา
ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สถานการณทางการเมืองทัง้ ภายในและตางประเทศได
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
ในระดับโลกมีการเผชิญหนากันระหวางอภิมหาอํานาจคือ
๒๓๘

กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน, ๒๖-๒๗.
๒๓๙
เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๒๙), ๓๐๕-๓๐๖.

๘๔
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ทีเ่ รียกวาสงครามเย็น และสงผลกระทบตอภูมิภาคเอเชีย
อาคเนยและไทย โดยเฉพาะภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต ความจําเปนในการปองกันภัยจาก
คอมมิวนิสตและการสรางอํานาจใหกับตนเอง ทําใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตองใชแนวทางการ
ปกครองแบบเผด็จการที่เขมขนที่อิงกับระบบศักดินาและจักรวรรดินิยมตะวันตก เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย มีการฟน ฟูพิธีแรกนาขวัญ พิธีแหพระกฐิน และที่สําคัญคือถือเอาวันพระราช
สมภพของพระมหากษัตริยเปนวันชาติ ใชสถาบันพระมหากษัตริยอางความชอบธรรมในระบบ
เผด็จการของตน มีการกลาวหาวาบุคคลใดที่บอนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย เปนการทําลาย
ความมัน่ คงของชาติและเปนคอมมิวนิสต ในดานความสัมพันธกับตางประเทศเปนพันธมิตรกับ
จักรวรรดินิยมตะวันตก โดยยอมรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยมีความคิดวาปญหาทางเศรษฐกิจของไทยแกไขไดโดยใช
ไทยสามารถดึง
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมซงึ่ นํามาจากภายนอก๒๔๐และที่สําคัญคือ
ประเทศมหาอํานาจใหมคือสหรัฐอเมริกาเขามาถวงดุลอํานาจกับอังกฤษไดสําเร็จ
เพราะ
สหรัฐอเมริกามีความคิดแบบเสรีนิยมสนับสนุนใหบรรดาอาณานิคมตางๆประกาศเอกราช และ
เมื่อประเทศไทยไมไดตกเปนอาณานิคมแกประเทศใด จึงไมเห็นดวยกับนโยบายของอังกฤษที่จะ
รื้อฟนความเปนเจาอาณานิคมกลับมาใชอีก
และการประกาศสงครามของไทยไมได
กระทบกระเทือนผลประโยชนและเกียรติภมู ิของสหรัฐอเมริกา
จึงความเห็นอกเห็นใจไทย๒๔๑
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาจึงเปนไปอยางใกลชิด
เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรสงครามเย็น
ระหวางประเทศในคายแหงโลกเสรีและคายคอมมิวนิสต เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ประธานาธิบดี
แฮรี่ ทรูแมน ประกาศวา สหรัฐอเมริกามุง มั่นที่จะกีดกัน้ ลัทธิคอมมิวนิสตอยางเต็มที่และสนับสนุน
ประเทศที่ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตดวย๒๔๒ และเมื่อประเทศจีนไดกลายมาเปนประเทศคอมมิวนิสต
ในป พ.ศ.๒๔๙๒(ค.ศ.๑๙๔๙) ทําใหสหรัฐอเมริกาเชื่อวาการปองกันไมใหลัทธิคอมมิวนิสตลกุ ลาม
มากขึ้นเปนสิง่ จําเปน ในป พ.ศ.๒๔๙๓ ไดเกิดสงครามเกาหลี ประเทศไทยอยูฝา ยตะวันตกไดขอ
สงอาสาสมัครไปชวยรบกับคอมมิวนิสต
เปนเหตุใหสหรัฐอเมริกาเริ่มชวยเหลือรัฐบาลไทยทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและการทหาร ในป พ.ศ.๒๔๙๗ ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกขององคการ
๒๔๐

ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย, ๒๓๓-๒๓๔.
ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํากัด),
๒๕๓๘), ๓๕๖-๓๕๗.
๒๔๒
ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, ๓๔๘.
๒๔๑

๘๕
สนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEATO) โดยมีขอตกลงกันทีม่ นิลาวา สหรัฐอเมริกาจะ
ชวยเหลือประเทศไทยถาถูกรุกราน๒๔๓ สหรัฐอเมริกาจึงใหความสนใจตอภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอยางมากโดยเฉพาะประเทศไทย
ซึ่งมีทตี่ ั้งที่มีความสําคัญทั้งทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้และความมัน่ คงก็ไดรับการกระทบกระเทือนจากการแทรกซึมของฝาย
คอมมิวนิสต
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือทั้งทางดานเงินทุน และอุปกรณ ดวย
จุดมุงหมายทีส่ ําคัญ คือ การตอสูกบั ฝายคอมมิวนิสต เปนลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค
ทางการเมืองคือกันไมใหไทยหันเหไปจากนโยบายของโลกเสรี
ทําใหไทยตองดําเนินนโยบาย
ตางประเทศทีส่ อดคลองคือตอตานการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต จึงถูกดึงเขาไปสูความ
ขัดแยงนั้นดวยโดยเฉพาะในกรณีของความขัดแยงในอินโดจีน จนถึงสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร สหรัฐอเมริกาไดเขามาตัง้ ฐานทัพในประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๑๐(ค.ศ.๑๙๕๗) สําหรับ
การทิง้ ระเบิดโจมตีประเทศ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือไทยทั้งทางดานการทหาร และทางเศรษฐกิจ พรอมกับ
การตั้งหนวยงานประชาสัมพันธที่จะเผยแพรขาวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน
อันเปนจุดหักเห
สําคัญที่สังคมชั้นสูงของไทยเคยไดรับอิทธิพลจากอังกฤษ เริ่มหันเหทิศทางไปเปนนิยมชมชอบ
อเมริกามากขึน้ และแพรขยายไปสูคนในสังคมระดับกลางและลางในที่สุด๒๔๔ ซึง่ เปนผลใหคานิยม
ของสังคมไทยไดปรับเปลี่ยนไปจากเดิมดวย สถาบันตางๆ จึงไดรับผลกระทบกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม ทัง้ การเมืองการปกครอง กฎหมาย สถาบันทางสังคม วิถกี าร
ผลิต ความสัมพันธทางการผลิต คานิยมทางสังคม รวมทัง้ อุดมการณในการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคประกอบที่สาํ คัญอยางหนึ่งในการ
สรางความชอบธรรมใหกับระบบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คือการมุง เนนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม๒๔๕ ประเทศไทยเขาสูย คุ พัฒนา สภาพบานเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทาง
วัตถุอยางเห็นไดชัดขึ้น ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนปจจัยสําคัญตอการสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ ตองอาศัย
๒๔๓

ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓), ๑๓๗.
๒๔๔
ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย, ๔๑๔-๔๑๖.
๒๔๕
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๔๑), ๑๔.

๘๖
งบประมาณ และอุปกรณทางเทคนิคจํานวนมาก ในยุคนี้เปนยุคที่เรายอมรับวิถีชีวติ แบบอเมริกัน
เกิดสื่อสารมวลชนทีม่ ีอิทธิพลตอการโฆษณาชวนเชื่อ เกิดชองวางขึน้ มากมายในสังคมไทย มีการ
วางแผนทางเศรษฐกิจของชาติ โดยใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแบบตะวันตก
เปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ทําใหประชาชนทั่วไปมีจติ สํานึกแบบวัตถุ
นิยมฝงแนน จนยากทีจ่ ะแกไขใหเหมือนเดิมได
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนโครงการที่รัฐตองการบังคับ และ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถืออุดมการณวาระบบการเมืองการปกครอง ระบบของสังคม และ
ระบบของเศรษฐกิจสามารถนํามารวมเปนอันหนึง่ อันเดียวกันได วัตถุประสงคแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ คือ การยกมาตรฐานคาครองชีพของคนไทย ดังนัน้ ประการสําคัญตองพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคตางๆเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ภายใตคําขวัญที่วา น้ําไหล ไฟ
สวาง ทางดี มีงานทํา บํารุงความสะอาด นโยบายหลักของการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
๒ ฉบับแรก รัฐบาลไดสนับสนุนใหเอกชนเปนตัวจักรสําคัญในการริเริ่มและการลงทุนประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยบทบาทของรัฐจํากัดอยูในขอบเขตของการจัดหาสิง่ อํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของเอกชน รัฐบาลไทยตองคุมครองไมให
กิจการของทุนตางชาติถูกโอนไปเปนของรัฐ
และตองประกันคุมครองไมใหมกี ารตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันขึ้นมาแขงขัน๒๔๖ จุดมุง หมายสําคัญที่สดุ ก็เพื่อทํารายไดประชาชาติ
เพิ่มขึ้น โดยหวังวาการเพิม่ ขึ้นของรายไดประชาชาติ จะทําใหทุกคนในสังคมไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาถวนหนากัน๒๔๗ แผนพัฒนาฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕–๒๕๑๙) ไดมีการเปลี่ยนกลยุทธ
ไปสูอุตสาหกรรมสงออก
โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดใหสิทธิพเิ ศษตางๆ
สวน
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการใชแรงงานสูง อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ไดมีการแสดงออกมาชัดเจนขึน้ ในประเด็นของอุตสาหกรรมตางจังหวัด อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก๒๔๘ แผนพัฒนาฉบับที่ ๓ นี้ รัฐบาลเริ่มตระหนักถึง
ปญหาความยากจน และปญหาการกระจายรายไดประชาชาติที่ไมเปนธรรมกันมากขึ้น ไดเริ่มมี
๒๔๖

ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, ๒๕๒๗),

๓๙๐-๓๙๑.
๒๔๗

สิทธิชัย ธาดานิติ, การศึกษากับสังคม, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๒๙),

๖๕.
๒๔๘

อภิเษก ปนสุวรรณ, “อุตสาหกรรมชนบท,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๔, ๑-๒
(มิถุนายน ๒๕๔๔ – พฤษภาคม ๒๕๔๕) : ๒๒๑-๒๒๓.

๘๗
การปรับยุทธศาสตรแหงการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับปญหาสังคมมากขึ้น เนนในดานการ
เพิ่มประสิทธิภาพในทางการผลิต และยังไดเพิ่มมาตรการพัฒนาสังคม เชน การริเริ่มนโยบายการ
วางแผนครอบครัวเปนครั้งแรก และการกระจายบริการดานเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงนี้ สรางแรงจูงใจใหนายทุนจาก
ตางประเทศเขามาสูระบบเศรษฐกิจของไทยไดอยางรวดเร็ว มีการกระตุนใหเกิดความรูสึกทาง
ความตองการทางวัตถุของประชาชน ดวยการเนนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการบริหาร
ประเทศอยางเต็มที่ รัฐบาลมีการสงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุนไดอยางเสรีโดยไมคาํ นึงถึงผลเสีย
ที่จะตามมา บรรดานายทุนทัง้ ทีเ่ ปนชาวไทยและชาวตางชาติตองพึง่ พาขาราชการหรือนักการเมือง
ที่ทรงอิทธิพล ทําใหรัฐเขาไปมีบทบาทและคุมครองผลประโยชนใหแกบรรดานายทุนเปนอยางมาก
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอสถาบันสงฆ
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึน้ ในการเมืองและสังคมยอมจะมีผลกระทบตอศาสนา๒๔๙
นับตั้งแตการขึน้ ครองอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สถานการณตางๆทัง้ ภายในและนอก
ประเทศทําหรฐั บาลในระบบเผด็จการทหารตองการทําใหทุกองคกรในสังคมอยูในการควบคุมของ
รัฐ ดวยการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ แมแตพระเถรชั้นผูใ หญในสถาบัน
สงฆก็ไดรับผลกระทบกระเทือนตอนโยบายเหลานี้โดยไมมีการยกเวน ดังเชนกรณีมีการกลาวหา
พระพิมลธรรม(อาจ อาสภมหาเถร) วา ประพฤติเสียหายทางพระวินัยถึงศีลวิบัติ เมือ่ พ.ศ.๒๕๐๓
จนในที่สุดตองถูกถอดสมณศักดิ์พรอมกับถูกกลาวหาวาเปนผูบอนทําลายความมัน่ คงของรัฐและมี
การกระทําอันเปนคอมมิวนิสต มีการออกคําสั่งใหจําคุกพระพิมลธรรม(อาจ อาสภมหาเถร) เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕๒๕๐ภายหลังตอมาเมื่อความจริงกระจางชัดขึ้นและมีผูไปไปกราบ
เรียนใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทราบ ทานจอมพลสฤษดิ์ พูดดวยความโทมนัสวา”กูไมนึกเลยวา
พระผูใหญจะใชเลหลิ้นขนาดนี้ ใหกูเสียหายกอน จะใหความเปนธรรม จะไปกราบขอขมาโทษ” แต
ทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดถึงอสัญกรรมเสียกอน๒๕๑
อัยการศาลทหารกรุงเทพ เปนโจทยยนื่ ฟองนายอาจ ดวงมาลา (พระพิมลธรรม) ใน
ขอหาการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตและกระทําผิดตอความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักรใน
๒๔๙

สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, ๑.
ศาลทหารกรุงเทพ, คําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดี อดีตพระพิมลธรรม (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
: สหประชาพาณิชย, ๒๕๑๕), จ.
๒๕๑
เรื่องเดียวกัน, จ-ซ.
๒๕๐

๘๘
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๙๒๕๒และไดมีคําพิพากษาที่เต็มไปดวยขอธรรมเพือ่ หลีกเลี่ยงการ
กระทบกระเทือนตอสถาบันสงฆโดยสวนรวม ใหพนจากความผิด โดยกลาววา กรณีทั้งหลาย
ตามทีท่ ราบความจริงมา จําเลยถูกกลั่นแกลงโดยไมเปนธรรมจริงๆ ไมไดกระทําความผิดดังที่กลาว
มา ดังนั้น ศาลจึงขอใหจําเลยระลึกวา เปนคราวเคราะหหรือกรรมเกาของจําเลยเอง หรือมิฉะนัน้ ก็
เปนการสรางบาปกรรมของคนมีกิเลส ไมใชความผิดของผูใด แตเปนความผิดของสังสารวัฏเอง
ศาลนี้รูสึกสลดใจและเห็นใจจําเลย แตเชื่อวาจําเลยซึง่ อบรมอยูในพระศาสนามานาน คงซาบซึ้งดี
ในอุเบกขาญาณที่วา สัตวทงั้ ปวงมีกรรมแตกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธ มีกรรมเปนที่พงี่ อาศัย ทํา
กรรมใดไวดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ก็จะเปนกรรมทายาทรับผลนั้น และคงจะตั้งอยูในคุณธรรมอันเปน
ลักษณะของบัณฑิตในพุทธศาสนาสืบไป อาศัยเหตุผลและดุลยพินจิ ที่ไดวินิจฉัยมา จึงพรอมกัน
พิพากษายกฟอง ปลอยจําเลยพนขอหาไป๒๕๓ไดมีทั้งนักการเมือง๒๕๔พระภิกษุสามเณร๒๕๕ ทําการ
เรียกรองใหมหาเถรสมาคมระงับอธิกรณและคืนสมณศักดิ์แกพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘ สํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศคืนสมณศักดิ์ …ตอมาไดรับการ
โปรดเกลาฯ ทรงสถาปนาเปน สมเด็จพระราชาคณะชัน้ สุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุฒาจารย เมื่อ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ และไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๑ ไดถึงแกมรณภาพเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒๒๕๖และกิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่
เกี่ยวของกับสถาบันสงฆในยุครัฐบาลเผด็จการทหารคือ โครงการพระธรรมฑูต โดยไดมีการสงพระ
นิสิตและพระสงฆในทองถิน่ ออกไปเผยแพรและธรรมและสงเคราะหประชาชน
ทัง้ สงไปจาริก
เผยแพรภายในประเทศแลวยังมีการดําเนินการไปยังตางประเทศอีกดวย ไดเริ่มตนในประเทศไทย
อยางมีโครงการและแผนปฏิบัติเปนครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๐๗ และไดทดลองดําเนินการเปน
เวลา ๒ ป คือ พ.ศ.๒๕๐๗ และ พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อเห็นวาประสบความสําเร็จ เปนผลดีตอ
ประเทศชาติและพระศาสนา คณะสงฆโดยมติของมหาเถรสมาคมจึงไดรับงานพระธรรมฑูตมา

๒๕๒

ศาลทหารกรุงเทพ, คําพิพากษาศาลทหารกรุงเทพ คดี อดีตพระพิมลธรรม, ๑.
เรื่องเดียวกัน, ๖๓-๖๔.
๒๕๔
อมร รัตนกุล, คดีประวัติศาสตร ศาสนา (พระนคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๘), ๔-๗.
๒๕๕
เรื่องเดียวกัน, ๑๐-๑๓,๒๒-๒๕.
๒๕๖
สมาคมศิษยมหาธาตุ, อนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) (๘
พฤศจิกายน ๒๔๔๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), (๑๔).
๒๕๓

๘๙
ดําเนินการ และถือเปนกิจกรรมของคณะสงฆ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๙๒๕๗ ตอมาระหวางป พ..ศ.๒๕๑๑๒๕๑๓ มีการจัดอบรมพระธรรมฑูตสายตางประเทศขึ้น เพื่อเผยแพรงานของพระพุธศาสนาไปยัง
ตางประเทศ กอใหเกิดการสรางวัดไทยในตางประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในยุโรปและอเมริกา วัดไทย
ในตางประเทศเหลานี้เปนศูนยกลางการเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เปนศูนยกลางการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา๒๕๘ โดยที่รัฐบาลในสมัยนั้นยังมีความคิดวา ลัทธิการเมืองในระบอบ
คอมมิวนิสตมหี ลักการที่เปนปฏิปกษตอพระศาสนาและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน รัฐบาลจึง
ไดดําเนินการพัฒนาประเทศในทุกๆดานเปนการใหญซงึ่ รวมถึงกิจการดานศาสนา
โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ พัฒนาชาติบานเมืองใหมคี วามอุดมสมบูรณและเจริญรุงเรืองสืบตอไป ดังนั้นจึง
เกิดขบวนการเผยแพรทางศาสนา ดําเนินการปลูกฝงศรัทธาของประชาชนใหมนั่ คงในศาสนา และ
โดยมีหลักการคือการเรงรัดพัฒนาขบวนการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนดวยความเคารพ
เผยแพรหลักธรรมของพระศาสนาใหเขาถึงประชาชน ทัง้ ในเมืองและในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชนชาวไทยมีศาสนาพุทธเปนหลักยึด
ในถิ่นทุรกันดารและชาวเขา๒๕๙โดยมีเหตุผลทีว่ า
เหนีย่ วทางจิตใจสืบเนื่องกันมาแตโบราณกาล
จะเห็นไดวาในสมัยที่บานเมืองปกครองดวยระบบเผด็จการทหารอันยาวนาน นับตั้งแต
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร สถาบันสงฆไทยถูกผูปกครอง
มองในแนวทางที่ดีและในทางลบดวยทั้งสองทาง
ดวยเหตุนจี้ ึงตองควบคุมอยางเขมงวด
ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการออกพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ควบคุมการ
ปกครองของสงฆแทบทุกอยาง สวนหนึ่งเพราะรัฐมีความคิดวาสถาบันสงฆไทยมีศักยภาพพอตอ
การเปนผูน ําในการรวมตัวของประชาชนเพื่อตอตานรัฐบาล และรัฐยังมองเห็นถึงความสําคัญโดย
ใชสถาบันสงฆเปนสวนหนึง่ ของการตอสูทางการเมืองจากลัทธิการปกครองที่แตกตางกัน
การเปนรัฐชาติสมัยใหมทําใหบทบาทของสถาบันสงฆตองปรับเปลี่ยนไป เพราะมีการ
ปกครองโดยกฎหมาย และการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยมากขึ้น สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก เพื่อการกาวไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมตามอยางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป มีการรับเอาความรู ความเชื่อ คานิยมและวิถีชีวิตแบบชาวตะวันตกมาใช
๒๕๗

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘ (กรุงเทพฯ : กรมการ
ศาสนา, ๒๕๒๘), ๖๖.
๒๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๕๔-๑๕๕.
๒๕๙
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๖๗.

๙๐
ปฏิบัตินํามาสูก ารเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวครั้งใหญ
เพื่อความอยูรอดและการกาวทันโลก
ระบบทุนนิยมและการบริโภคนิยมไดกลายมาเปนแบบของระบบเศรษฐกิจหลักของสังคมไทย มี
การสรางคานิยมใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจโดยผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ
ที่
เปรียบเสมือนตัวที่ชี้แนวทางของสังคมใหนยิ มหรือไมนยิ มในสิ่งใด
สภาพการณเหลานีท้ ําให
คานิยมของคนที่เคยพึง่ พาตนเองหรือพึ่งพากันเองและชวยเหลือกันในหมูพ วกพองกลุมกอน ก็
คอยๆเปลี่ยนไปในแบบที่ตองพึง่ พาตางประเทศมากขึ้น เปนเหตุให คานิยม ความเชือ่ ตางๆก็คอยๆ
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่เห็นวาสิ่งที่มาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกเปนของดีมี
คามีราคากวาสิ่งที่มีอยูในประเทศ จึงเปนเหตุใหสถาบันสงฆเปนฝายตั้งรับเดินตามการพัฒนา
โดยขาดการเรียนรูอยางเปนขั้นเปนลําดับ
การปรับตัวทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๙ เนื่องจากความแตกแยกและการ
ขาดความรวมมือกันในการปฏิบัติกิจ ระหวางคณะสงฆธรรมยุติและมหานิกายซึง่ ไมคอยมีความ
ราบรื่นเทาที่ควร อันเปนผลมาจากพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ จึงตองมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ขึน้ เมื่อ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๕ ในสมัยของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี โดยใหเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา
การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงค เพื่อการ
ถวงดุลยแหงอํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายปจจุบัน(ฉบับป ๒๔๘๔) และโดยเหตุที่ระบบเชนนี้
เปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการ
จึงแกไขปรับปรุงเสียใหม
ใหสมเด็จ
พระสังฆราช องคสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ ทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจ
กฎหมายและธรรมวินัย ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา๒๖๐

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ในหมวดที่ ๒ (มาตรา ๑๒–๑๙) ไดกําหนด
อํานาจหนาทีแ่ ละสวนประกอบของมหาเถรสมาคมวา
กรรมการมหาเถรสมาคมจะเปนโดย
ตําแหนงเกือบทั้งหมด มีการแตงตั้งบาง ก็เพราะพระเถรรูปนัน้ มีความรูความสามารถทางการ
ปกครอง หรือทางการศึกษา ดวยเหตุที่พระผูมีสมณศักดิ์สูงๆชั้นสมเด็จหรือรองสมเด็จสวนใหญจะ
มีอายุพรรษามากๆ จึงอาจจะมีความรวดเร็วลดนอยลง อํานาจหนาที่สว นใหญจะเปนการจัดวาง
กฎระเบียบและออกคําสั่ง
เพื่อการดําเนินงานการปกครองและบริหารคณะสงฆใหเปนไปดวย

๒๖๐

ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก.

๙๑
ความเรียบรอยตามกฎหมายบานเมืองและพระธรรมวินยั โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการ
คณะสงฆและตราพระบัญชาโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎหมายของเถร
สมาคม รวมทั้งทรงดํารงตําแหนงประธานมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคม มีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเปนประธานโดยตําแหนงแลวยังประกอบดวย สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปโดย
ตําแหนง เปนกรรมการ(โดยไมมีวาระเกษียณอายุนอกจากมรณภาพ) ยังมีพระราชาคณะที่สมเด็จ
พระสังฆราชทรงแตงตั้งอีก ไมนอยกวา ๔ รูปแตไมเกิน ๘ รูป(มีวาระการทํางาน) มีอาํ นาจหนาที่ใน
การปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอย ตรากฎ ออกระเบียบขอบังคับ วางระเบียบ ออก
คําสั่ง โดยที่ไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย โดยมีสาระสังเขปดังนี้ สมเด็จพระสังฆราช
ทรงบัญชาคณะสงฆ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎของมหาเถรสมาคม
และมหาเถรสมาคมประกอบดวย สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานโดยตําแหนง สมเด็จ
พระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนงและพระราชาคณะจํานวนไมต่ํากวา ๔ รูปแตไม
เกิน ๘ รูปเปนกรรมการ ซึง่ แตงตั้งโดยสมเด็จพระสังฆราช การปกครองคณะสงฆสวนกลางแบง
ออกเปน ๕ คณะใหญคือ เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหน
ตะวันออก เจาคณะใหญหนใต และเจาคณะใหญธรรมยุต๒๖๑
ิ
โครงสรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
เปนการรวบอํานาจภายในคณะสงฆไวที่มหาเถร
สมาคม ซึง่ เปนกลุมพระราชาคณะอาวุโสจํานวน ๒๐ กวารูป โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข
สูงสุด ทําหนาทีท่ ั้งฝายบริหาร นิตบิ ัญญัติและตุลาการพรอมกันไปปกครองพระภิกษุสงฆทั่ว
ประเทศ นับวาเปนการปกครองในระบอบคณาธิปไตยภายในสถาบันสงฆเอง มีการนําเอาลักษณะ
การปกครองสงฆแบบเกา(ร.ศ.๑๒๑)กลับมาใชมีลักษณะของเผด็จการรวบอํานาจ เชน มาตรา ๓๘
ที่บอกวา เจาอาวาสมีอํานาจจะสั่งใหใครอยูวัดหรือออกไปจากวัดก็ได ทั้งๆที่ในหลักพระธรรมวินยั
นั้นวัดสรางขึน้ มาเพื่อใหพระสงฆที่จรมาจากสี่ทิศพักอาศัยได
ขอดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระมหากษัตริยยงั ทรงไวซงึ่ พระราชอํานาจ ในการ
แตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช นับวารัฐยังคงมีอํานาจในการตรวจสอบสถาบันสงฆในระดับหนึง่ สวน
ขอเสียคือสถาบันสงฆดาํ รงอยูโดยปราศจากการตรวจสอบจากรัฐและประชาชน แมแตภายใน
สังคมสงฆเองพระภิกษุชนั้ ผูน อยไมสามารถตรวจสอบการใชอํานาจของคณะสงฆชนั้ ผูใหญได
รวมทัง้ กิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ สงผลใหผูมีอํานาจเกิดความมั่งคั่งอยางเห็นไดชัดเจน สวน
พระราชาคณะผูมีอํานาจสวนใหญชราภาพมากแลว ไมอาจแกปญหาตางๆภายในสถาบันสงฆ
รวมทัง้ ภัยคุกคามจากภายนอกได สงผลใหสถาบันสงฆไดรับความกระทบกระเทือนโดยลําดับ
๒๖๑

ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก.

๙๒
สถาบันสงฆกับการเมือง ในระหวางป พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๙ การเรียนรูการตืน่ ตัวทาง
การเมืองหาไดจํากัดขอบเขตอยูเพียงในโลกของฆราวาสไม แตไดแพรขยายเขาไปในวงการสถาบัน
สงฆดวย ทําใหสํานึกถึงความผูกพันกับสังคมของพระสงฆไดแสดงออกมาในรูปของกิจกรรมทาง
การเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง วิพากษวจิ ารณนโยบายของรัฐบาลรวมทัง้ การแสดง
ความคิดเห็นที่สนับสนุนหรือคัดคานกิจกรรมของกลุมการเมืองตางๆ เชน มีการแบงพระที่สนใจใน
การเมืองออกเปน ๒ กลุมใหญๆ ดังนี้
พระการเมืองฝายซาย หมายถึง พระสงฆที่เชิดชูแนวความคิดที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และใหความสนับสนุนแกกลุมการเมืองฝายซาย
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงพระสงฆที่ตองการ หรือพยายามรณรงค และเคลื่อนไหวใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในโครวสรางขององคการและการบริหารของคณะสงฆ วัตถุประสงคขั้นสุดทายของ
พระสงฆฝายซายคือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมของสถานภาพ ตําแหนงและอํานาจ และเสนอ
โครงสรางใหมแทนที่โครงสรางเดิม ในทางตรงกันขาม พระการเมืองฝายขวาคือพระสงฆที่เชิดชู
อุดมการณอนุรักษนิยม ตอตานการเปลี่ยนแปลง ตองการรักษาสถานภาพเดิม และมีทัศนะวา
อุดมการณและการเปลี่ยนแปลงที่พระสงฆและกลุมการเมืองฝายซายเชิดชู
เปนสิ่งที่คุกคามตอ
เสถียรภาพและความคงอยูของพุทธศาสนาและสังคมไทย๒๖๒

พระการเมืองฝายซายประกอบดวย กลุมยุวสงฆ ซึ่งตองการปฏิรูปการบริหารคณะสงฆ
ในแงมุมตางๆ และตองการฟนฟูพทุ ธศาสนาที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม สหพันธพทุ ธศาสนิกแหง
ประเทศไทย ตองการสงเสริมความสามัคคีในคณะสงฆไทย ตองการปฏิรูปการบริหารเพื่อใหเปน
ประชาธิปไตยโดยระบบสังฆสภาและปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ เพื่อใหเปนการรับใชสงั คม
มากขึ้น
รวมทัง้ ตองการปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกับความเสียสละเพื่อสังคมและตอสูเพื่อผดุงไวซงึ่
ความยุติธรรม หรือศูนยกลางพระภิกษุและสามเณรแหงประเทศไทย ก็มีจุดยืนที่จะเผยแพรสจั
ธรรม ตอตานระบบการบริหารแบบเผด็จการ เรียกรองใหมวลพระสงฆใหความรวมมือ เพื่อทําลาย
ระบบการบริหารแบบรวบอํานาจในคณะสงฆและสนับสนุนการบริหารตามระบบประชาธิปไตย๒๖๓
พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมพระสงฆฝายซาย คือ การปฏิเสธระบบอํานาจนิยมทุก
รูปแบบ เชน ระหวางวันที่ ๑๐-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ พระสงฆจากทั่วประเทศไดเขามาชุมนุม
๒๖๒

สมบูรณ สุขสําราญ, ความขัดแยงทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ (กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๒), ๘.
๒๖๓
เรื่องเดียวกัน, ๑๐-๑๑.

๙๓
กันที่ลานอโศก วัดมหาธาตุ เพื่อเรียกรองใหมหาเถรสมาคมถอนอธิกรณที่ลงแกอดีตพระพิมลธรรม
ซึ่งถูกถอดจากตําแหนงมาตั้งแตสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และเรียกรองใหคืนสมณศักดิ์
แกพระพิมลธรรม การชุมนุมประทวงครั้งนี้ พระสงฆระดับพระครูสัญญาบัตรและพระราชาคณะ
จากภาคอีสานจํานวนหนึง่ ประกาศจะคืนพัดยศและสมณศักดิ์ ซึง่ เทากับการปฏิเสธอํานาจของ
มหาเถรสมาคม แลวยังเปนสัญญลักษณของการปฏิเสธการอุปถัมภของอํานาจรัฐและการถอน
ความจงรักภักดีตอรัฐบาลอีกดวย๒๖๔
พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมพระสงฆฝายขวาคือการมีทัศนคติแบบจารีต
และ
อุดมการณแบบอนุรักษนิยม โดยสถานภาพของกลุม พระสงฆฝา ยขวาสวนใหญเปนพระสงฆทมี่ ี
สมณศักดิ์ในระดับสูง ซึง่ มีความสัมพันธใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริยและรัฐบาล จึง
พิจารณาวาพฤติกรรมของพระการเมืองฝายซาย วามีสว นสําคัญในการทําใหเกิดวิกฤติการณทาง
แตอยางไรก็ตาม
การเมือง และศาสนาและเปนการสรางความแตกแยกในสถาบันสงฆ๒๖๕
พระสงฆกลุมฝายขวาที่เปนพระสังฆาธิการระดับสูงก็ไมไดแสดงการตอบโตในระดับรุนแรง
เพียงแตมีการตําหนิ ตักเตือนและลงอธิกรณทางวินัยในสถานเบา๒๖๖
พฤติกรรมของพระสงฆการเมือง ทัง้ กลุมฝายซาย และกลุมฝายขวาหลังป พ.ศ.๒๕๑๖
ทําใหเกิดความเขาใจวา กระแสความคิดทางการเมืองของทางฝายอาณาจักรเปนกระแสที่มีความ
รุนแรงอยางมาก ฝายฆราวาสยอมรับในสิ่งใดสถาบันสงฆมักจะคลอยตามกระแสแหงการยอมรับ
ของคนสวนใหญดวย
จึงไดแพรขยายเขาไปสูสถาบันสงฆในสมัยนั้นทั้งๆที่พระวินัยบัญญัติได
กําหนดวาไมใหพระสงฆเขาไปเกี่ยวของทางการเมือง และไดมีคําสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่อง หาม
พระสงฆเกี่ยวของกับการเมือง พ.ศ.๒๕๒๗๒๖๗ เปนผลใหพระสงฆตองยุตบิ ทบาทดังกลาว และเมื่อ
กระแสความแตกตางกันทางความคิดในสังคมไทยเจือจางลงไป กระแสทางความคิดทางการเมือง
ของพระสงฆที่มีความแตกตางกันอยูก็ลดลงไปดวย
การศึกษาของสถาบันสงฆ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๙ การศึกษาของพระสงฆในสมัยกอน
แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปนการศึกษาหลักสูตรของ
พระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมและหลักสูตรการอานธรรมในภาษาบาลี และการศึกษาพระปริยตั ิ
๒๖๔

พระมหาสวัสดิ์ ชาติเมธี, มหาสังฆนิบาต ณ ลานอโศก (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๘),
ไมปรากฎเลขหนา.
๒๖๕
สมบูรณ สุขสําราญ, ความขัดแยงทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ, ๒๑.
๒๖๖
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองของพระสงฆไทย, ๑๔๑.
๒๖๗
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, วัดพัฒนา ๒๘, ๑๐๙-๑๑๐.

๙๔
ธรรมแผนกธรรม คือการศึกษาหลักสูตรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรม ภาษาบาลีและ
การศึกษาสายสามัญที่นาํ มาประยุกตใหเขากับการศึกษาของพระสงฆที่ไมเปนการผิดพระธรรม
วินัย๒๖๘ การศึกษาของพระสงฆไดขยายตัวขึ้นมาโดยลําดับ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา มีการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยของพระสงฆตามแบบการเลาเรียนของประชาชน เพือ่
ความเจริญของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
โดยมีจุดประสงคเพือ่ สงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณร
ไดมีความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนารวมทัง้ ศาสนาอื่นดวยพรอมกับปรับปรุง
การศึกษา และวัฒนธรรมทัว่ ๆไปของพระภิกษุสามเณรใหดีขึ้นดวย
ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยไดสถาปนาการศึกษาเปน
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็
ไดขยายการศึกษาเปนมหาวิทยาลัยสงฆขึ้น การศึกษาของคณะสงฆในระยะนี้ ยังไมไดรับการ
ยอมรับวาเปนการศึกษาของคณะสงฆอยางเปนทางการ จนกระทั่งวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๑๒ จึงมีคําสั่งของเถระสมาคม เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ ซึ่งเปนการยอมรับการศึกษาของ
คณะสงฆทั้ง ๒ แหงอยางเปนทางการ โดยผูที่จบการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แหง จะไดรับ
พุทธศาสตรบัณฑิต๒๖๙

การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวโลกทีพ่ ระสงฆอาศัยอยู
ดวยนัน้ มีสาเหตุเปนไปตามหลักของ”อริยสัจ ๔“ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ความเชื่อทาง
ศาสนาของคนไทยเปนสิง่ ทีเ่ กี่ยวของกับพุทธศาสนา ซึ่งยึดถือมาตั้งแตสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพล
ตอการดํารงชีวิต พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีซงึ่ สืบทอดกันมาเปนเอกลักษณ
ของคนไทย๒๗๐
ศาสนาพุทธ มีเปาหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษยอยู ๒ ระดับใหญๆคือโลกียสุข ซึ่งเปน
ความสุขของฆราวาส ผูครองเรือนหรือของบุคคลธรรมดาไดแกการตั้งตัวไดในทางโลกและในทาง
ศีลธรรม และโลกุตตรสุข ซึ่งเปนความสุขขั้นสูงสุดของจิตใจที่สามารถดับกิเลสไดและไมตองอยูใต
อํานาจของความชั่วทางจิตใจและของความเศราหมองทุกขรอนอีกตอไป หลักความสุขของคฤหัสถ

๒๖๘

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖.
๒๖๙
เรื่องเดียวกัน, ๖.
๒๗๐
ปญญา บริสุทธ, โลกทัศนของคนไทย : วิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย, ๘.

๙๕
หรือผูครองเรือน ๔ ประการ ที่เกิดจากการมีทรัพย การจายทรัพยบริโภค การไมมีหนี้ และการ
ทํางานที่ปราศจากโทษ อีกทั้งมีคํากลาววา ความจนเปนทุกขในโลก๒๗๑

เปนการแสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธสําหรับฆราวาสแลว ก็มเี ปาหมายในการแสวงหา
ทรัพยสนิ การรักษาทรัพยสนิ และการใชจา ยใหถูกตอง ซึ่งตรงกับระบบทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงของสภาพบานเมืองมีผลกระทบตอสถาบันสงฆหลายดาน เมื่อ
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธของวัดกับสังคมก็เปลีย่ นแปลงตามไปดวย เมื่อระบบ
บุญกุศลเปลี่ยนไป ทําใหระบบควบคุมทางสังคมเปลีย่ นแปลงไปดวย คนในสมัยกอนเมื่อมีความ
ร่ํารวยก็คิดที่จะสรางวัดหรือชวยซอมแซมปฏิสังขรณวัดดวยความศรัทธายึดมั่นในพระศาสนา ใน
สังคมเมือง วิทยาศาสตรไดกลายเปนไมบรรทัดวัดคุณคาของพุทธศาสนา๒๗๒ เมื่อมีความร่ํารวย
ขึ้นมาก็คิดถึงแตวาจะทําใหเงินทองงอกเงยขึ้นไดอยางไร ไมมีการแบงปนไปยังผูด อยโอกาสกวา
ขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ชองวางความสัมพันธของคนในสังคมไทยจึงมีความหางจาก
กันอยางมาก เงินกลายเปนตัวกลางของความสัมพันธแทนที่ความรักความเอื้ออาทร ผูคนตางมุง
ถือเอาประโยชนสวนตัวเปนใหญกอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย
รัฐสมัยใหมมคี วามคิดวาศาสนาเปนเพียงกลไกหนึ่งของเครื่องจักรอันกวางใหญไพศาล
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เปรียบเสมือนเปนการปลดปลอยสถาบันศาสนาออก
จากอิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย๒๗๓
 จากการลดการอุปถัมภจากรัฐ สถาบันสงฆจงึ สราง
บทบาทของตนเองคอนขางอิสระและรักษาตัวเองใหอยูรอด โดยไมจําเปนตองพึง่ การอุดหนุนจาก
รัฐบาล
เพราะสามารถปรับตัวใหเขากับระบบทุนนิยมไดเปนอยางดีจากการใชทรัพยากรของ
ตนเองที่มีอยูอยางมากมายหลายอยาง ทั้งในรูปของทรัพยสนิ ที่เปนอสังหาริมทรัพยและการใช
ประโยชนจากความเปนพระภิกษุสงฆที่ยงั ไดรับการนับถือทางดานจิตใจ เกีย่ วกับความเชื่อดั้งเดิม
ในเรื่องของผีสางเทวดาที่ถกู ซึมซับเขาไปเปนสวนหนึง่ ของผูทนี่ ับถือศาสนาพุทธ อันนําไปสูความ
เปนพุทธพาณิชยและพุทธไสยศาสตร นํารายไดเขามาสูว ัดอยางเปนกอบเปนกํา

๒๗๑

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับหลวง เลม ๒๒ (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๗๑), ๓๙๔.
๒๗๒
พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๓๑.
๒๗๓
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕.

๙๖
ในสังคมไทยสมัยใหม
ปจจัยทางเศรษฐศาสตรและการเมืองมีผลกระทบตอการ
กําหนดโลกทัศนและคานิยมของคนไทยในสมัยมากกวาศาสนา๒๗๔ วิถีชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจ
สมัยใหมทําใหคนตองเรงทํามาหากินแขงขันชิงดีชงิ เดนจนไมเห็นความสําคัญของศาสนา
โดยเฉพาะระบบการใหการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆหยอนยานไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร อีกทั้งความสามารถและวิธีการเผยแพรธรรมะของพระสงฆ ใหเปนที่พงึ่ ทางใจแก
ประชาชนสวนใหญก็มีขอจํากัดจํานวนมาก คนไทยสวนใหญแมจะเปนพุทธศาสนิกชนอยางจริงใจ
ุ ภาพเทาใดนัก
สังคมจึงเต็มไปดวยการเอารัดเอา
แตก็ถือไดวาเปนพุทธศาสนิกชนที่ไมสูมีคณ
เปรียบ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตะวันตก จึงเขามามีอทิ ธิพลตอสถาบัน
ทางสังคมทุกสถาบัน ไมวา จะเปนการเมือง การศึกษา การศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ๒๗๕
ผลพวงแหงการพัฒนาตามแนวความคิดตะวันตก
ทําใหรปู แบบของ
ความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆและคนไทยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ฉะนัน้ ความหมายของการ
เขาวัดจึงเปลี่ยนไป วัดไมไดเปนพืน้ ที่สาธารณะ แตกลายเปนพื้นทีท่ องเทีย่ ว พื้นที่ธรุ กิจ พืน้ ที่ของ
หลวงพอดังๆ การทําใหพื้นที่สาธารณะของวัดมีกจิ กรรมที่หลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองของความ
จําเปนสมัยใหม
วัดไมใชสถานทีท่ อี่ ํานวยตอการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใหแกสังคม
สมัยใหม ชุมชนที่เคยเปนฐานใหวัดกําลังจะหมดไป สถาบันสงฆไทยมีความผูกพันกับสถาบันทาง
โลกมากเกินไปและเปนความสัมพันธชนิดที่ตองคลอยตามอยางเห็นไดชัด จากการปรับบทบาท
ของสถาบันศาสนาใหเขากับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม ทําใหวัดตองจัดการแกไขปญหาตางๆ
ดวยตัวเอง
การแกปญหาเศรษฐกิจของวัดหรือการหารายไดที่เพิ่มพูนผลประโยชนใหแกวัดมากที่สุดคือ การนํา
ที่ดินของวัดมาหาผลประโยชน เชน ใหเชาทําหองแถวตึกแถวปลูกบานเรือนอาศัย การตัดถนนสาย
ใหมๆทําใหวัดที่มีที่ดินติดถนนไดประโยชนซึ่งวัดสวนใหญมีที่ดินอยูมาก เนื่องมาจากการกัลปนา
และการยกที่ดินใหของพระมหากษัตริย พระราชวงศ ขุนนางและราษฎรทั่วไป ทําใหแตละวัด
โดยเฉพาะวัดใหญๆในเขตตัวเมืองมีที่ดินครอบครองอยูเปนจํานวนมากวัดสวนใหญในกรุงเทพฯ
ไดนําที่ธรณีสงฆออกหาผลประโยชน โดยการใหเชาในรูปแบบตางๆ อยางกวางขวาง๒๗๖

๒๗๔

อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ : วิเคราะหสังคมไทยแนวมานุษยวิทยา, ๘๙.
สิทธิชัย ธาดานิติ, การศึกษากับสังคม, ๙๗-๙๘.
๒๗๖
อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย, ๒๐๒–๒๐๕.
๒๗๕

๙๗
การจัดงานวัด โดยเฉพาะวัดใหญๆ มักมีงานประจําปอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพือ่ ให
ราษฎรมาทําบุญการเรี่ยรายเงินบริจาค
โดยเฉพาะวัดใหญๆทีม่ ีสิ่งศีกดิ์สิทธิส์ ําคัญประจําวัดที่
ราษฎรเคารพนับถือมักจะไดเงินบริจาคมาก หาวิธีการเพิ่มพูนรายไดใหแกวัดอยางถาวร การหา
รายไดจากการนําเงินผลประโยชนของวัดจัดใหเอกชนกูห รือฝากธนาคารกินดอกเบีย้ การชักชวน
ใหราษฎรซื้อทีด่ ินบริจาคถวายแกวัด เพราะมีความเชื่อวาการถวายที่ดินแกวัดจะไดบุญกุศลสูง
เนื่องจากเปนทรัพยสนิ ถาวร ที่จะยังประโยชนแกวัดตลอดไป๒๗๗
เมื่อวิถีชวี ิตของประชาชนในสังคมเปลี่ยนไป
ยอมมีโอกาสใหความเชื่อตางๆใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปลีย่ นแปลงไปดวย ทําใหสถาบันสงฆมีการปรับตัวตลอดมา การ
เขามาของวิทยาการตะวันตกวัดก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน จากโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การคาของไทยที่ขยายตัวอยางตอเนื่องนับตั้งแตการทําสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ.๒๓๙๘ ทําให
กรุงเทพฯมีฐานะเปนศูนยกลางทั้งทางดานการเมืองการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจอยางเต็มตัว
มีการขยายตัวใหญโตขึ้นอยางมาก ประกอบกับการลดการอุปถัมภจากรัฐที่เริ่มมีมาตั้งแตในรัช
วัดจึงจําเปนที่ตองมีการปรับตัวในการ
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว๒๗๘
แสวงหารายไดเพื่อความอยูร อดโดยจะแสดงตนวาเปนเจาของทรัพยสนิ และสิ่งตางๆ ที่อยูภายใน
วัดพยายามใชทรัพยสนิ ทีม่ ีอยูในตัวทําใหเกิดรายไดโดยใชวิธีแบบเอกชนคือ ใชทกุ อยางทีม่ ีอยูใน
วัดใหเปนประโยชนตอการคาขายใหมากทีส่ ุด มีความพยายามในการหาปจจัยในรูปตัวเงิน ทําให
วัดตองแสวงหาวิธกี ารตางๆในการสรางความเชื่อ ความศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งจะ
นําไปสูผลของการบริจาคปจจัยในรูปแบบตางๆ
การเฟองฟูของลัทธิบริโภคนิยมมีผลอยางมากตอการแพรระบาดของไสยศาสตร โดย
ปกติเวทมนตรคาถากับศาสนามักจะเปนของคูกัน และถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของศาสนา
พุทธ๒๗๙เชนเดียวกับศีลธรรมหรือจริยธรรม ลัทธิบริโภคนิยมและไสยศาสตรมีสวนที่สอดคลองหนุน
เสริมกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่ วกับตองการและการประสบผลสําเร็จทางโลก ลัทธิบริโภคนิยมปลุก
เราใหแสวงหากําไรใหมากทีส่ ุด สวนไสยศาสตรเสนอทางลัดเพื่อบรรลุถึงความตองการดังกลาว
ทุนนิยมทําทุกอยางใหเปนสินคา สวนไสยศาสตรมีสินคามากมายที่จะสนองให เชน วัตถุมงคล
เครื่องรางของขลัง กองบุญตางๆ เมื่อลัทธิบริโภคนิยมแพรเขาไปในวัด ไสยศาสตรจึงตามไปดวย
๒๗๗

อุทิศ จึงนิพนธสกุล, วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย, ๑๗๘–๑๙๒.
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๖–๑๒๗.
๒๗๙
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), สถานการณพระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร, พิมพครั้งที่ ๖
(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๐), ๔๖.
๒๗๘

๙๘
สถาบันสงฆขาดพลังตานทานลัทธิวัตถุนยิ ม
ซ้าํ ยังถูกปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
บริโภคอยางงายดาย ลมเหลวในการขจัดไสยศาสตร ซึ่งสงผลกระทบตอบทบาทของพระและความ
เคารพนับถือทีเ่ คยไดรับจากชาวบาน๒๘๐ ถึงแมวานักสังเกตการณทางวิทยาศาสตรจะลงความเห็น
วา เวทมนตรคาถาเปนสิ่งไรเหตุผลและไมไดผล เทาทีส่ ิ่งนี้คงอยูไดกเ็ พราะเชื่อกันวาจะไดผลและ
อาจไดผลบางโดยทางออม แตนักจิตวิทยาสังคมไดยอมรับประสิทธิผลของเวทมนตรคาถาในฐานะ
ที่เปนวิธกี ารอยางหนึ่ง สําหรับการตอสูกับอํานาจอารมณที่ยุงเหยิง อันเปนผลมาจากสถานการณ
ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดของมนุษย เวทมนตรคาถามีหนาที่ กอใหเกิดพิธีกรรมในลักษณะที่เปนการ
มองโลกในแงดีของมนุษย เพิ่มความเชื่อมั่นเหนือความสงสัย ทําใหมีความมั่นคงเหนือความลังเล
มีการมองโลกในแงดีเหนือการมองโลกในแงราย นักจิตวิทยาสังคมจึงถือกันวา ความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับเวทมนตรคาถากอใหเกิด กลไกการปรับตัวเขากับสถานการณตึงเครียด ซึ่งเกิด
จากความไมแนนอน๒๘๑
วัดในเมืองสวนใหญจะไมมคี วามสัมพันธกับชีวิตและสังคมของคนในเมือง
เพราะ
ตัวกําหนดที่สาํ คัญของสังคมในเมืองนัน้ มิใชเปนวัดเหมือนดังแตกอน แตเปนเรื่องของเศรษฐกิจ
และการเมือง เมื่อวัดกับบานมีชองวางตอกัน คุณคาของศาสนาที่เต็มไปดวยจริยธรรมก็เหลือเพียง
เปนทีพ่ งึ่ ทางพิธีกรรมและยังเปนแหลงเพาะบมทางไสยศาสตรอีกดวย
ในสภาพสังคมที่เต็มไปดวยการแกงแยงชิงดีชิงเดน ตั้งหนาตั้งตาแสวงหาผลประโยชน
ทําใหชีวิตจิตใจตกอยูในสภาพที่ถูกบีบคัน้ เมื่อมีความทุกข ความเครียด สิ่งที่เปนที่พงึ่ ทางใจหรือ
ฝากความหวังไดก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอํานาจลี้ลับ เมื่อประชาชนไมมีความมั่นใจในชีวิต อยู
ดวยความเสี่ยง ขาดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ก็จะทําใหตองหาสิง่ ที่มายึดเหนีย่ วเพื่อความรูสกึ
มั่นใจภายใน จึงหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ การที่ตองมีการพึง่ พาอํานาจลี้ลับ สิง่ ศักดิ์สิทธิ์ เกิด
จาก สภาพจิตใจในปุถุชนโดยทั่วๆไปจะมีจุดออนอยางหนึ่ง คือ ความไมมนั่ ใจเกี่ยวกับความ
เปนไปในชีวิต ความหวาดหวั่นในอํานาจลีล้ ับที่มองไมเห็น การเปลีย่ นแปลงทางวัตถุที่มาพรอมกับ
เทคโนโลยีใหมๆ การขยายตัวทางวิทยาการที่รวดเร็วกวางขวาง ทําใหประชาชนตืน่ ตัวอยางรวดเร็ว
ที่มาพรอมกับโลกทัศนของการแขงขัน ทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนไป คานิยมและความเชื่อถือของ
ประชาชนก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึง่ สงผลตอสถาบันสงฆอยางหลีกเลี่ยงไมได

๒๘๐

พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๙๙.
๒๘๑
ทินพันธ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ๑๓๘.

๙๙

บทที่ ๖
การปรับตัวของสถาบันสงฆยุคปฏิรปู การเมือง (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔)
ระบบทุนนิยมตะวันตก ขยายอํานาจโดยผาน การศึกษา สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
การสรางประเทศไทยใหทนั สมัยดําเนินไปพรอมๆกันในหลายๆดาน อันมีเครือขายที่กวางขวาง
ครอบคลุมทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมขนสง การสื่อสาร การศึกษา
โดยมีศูนยกลางความเจริญอยูที่กรุงเทพฯ และแพรหลายไปยังเมืองศูนยกลางที่เปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคตางๆในเวลาตอมา จนกลายเปนวัฒนธรรมเมืองทีม่ ีระบบเงินตราเปนสิง่ สําคัญในการวัด
คุณภาพและมาตรฐานของคน สังคมทีม่ คี านิยมในเรื่องวัตถุกลายเปนสิ่งวัดคุณคาของคนแทนการ
ดํารงชีวิตประจําวันที่เคยผูกพันกับคติความเชื่อและพิธกี รรมที่สัมพันธกับวัดและพุทธศาสนา
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในสังคมไทยหลายอยางในชวงนี้ ทัง้ แบบเผด็จ
การทหาร แบบประชาธิปไตยครึ่งใบ และประชาธิปไตยเต็มใบ ซึง่ สงผลตอสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมไทยเปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคม เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น สังคมไทยเริ่มประกอบดวยกลุม
ผูคนอันหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ ในดานโครงสรางสังคมก็ยังมีการเปลีย่ นแปลงอันเปน
ผลมาจากการขยายตัวของพอคานักธุรกิจและแรงงาน มีการเติบโตขึ้นของชุมชนเนื่องจากมีการ
ยายถิน่ ที่อยูจากชนบทเขาสูต ัวเมืองมากขึน้
อันเปนผลมาจากการขยายตัวของถนนหนทาง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเกิดชนชั้น
ใหมๆ เชน ชนชั้นกลางที่จบการศึกษาจากสถาบันตางๆ การเปลีย่ นแปลงในการประกอบอาชีพที่
เกิดจากความหลากหลายในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพ อีกปจจัยหนึง่
แหงการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมก็คือ การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับตางประเทศ การเขามามี
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในรูปของการใหความชวยเหลือในการพัฒนา เปนผลสืบเนื่องจากการ
ขยายตัวของภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต ตลอดจนการเปดประเทศในทางเศรษฐกิจเพื่อรับกระแส
การคาและการลงทุนจากตางประเทศ
ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยมของคนไทย
โดยเฉพาะกลุม คนที่อยูในเมือง

๑๐๐
การเมืองไทยตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระยะเวลานี้เกิดเหตุการณขึ้นหลายอยาง
ทั้งเกิด
รัฐบาลแบบเผด็จการทหารและรัฐบาลประชาธิปไตย
อันเปนเพราะอิทธิพลที่มาจากภายนอก
ประเทศและวิกฤตการณภายในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายหลังวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ อันเปนยุคของ
ประชาธิปไตยที่กําลังเบงบานจนถึงวิกฤตการณทางการเมือง ในวันที๖่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ พรอม
กับการฟนกลับคืนมาของระบบเผด็จการ ผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน
ภูมิภาคคือชัยชนะของคอมมิวนิสตในกลุม ประเทศอินโดจีนในป พ.ศ.๒๕๑๘ ตลอดจนการถอน
ทหารอเมริกันออกจากภูมิภาคและออกจากประเทศไทย อันนําไปสูการทํารัฐประหารของฝายขวา
ในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ๒๘๒ ไดสรางปญหาของเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจใหแก
ประเทศไทย ซึง่ ถือเปนประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศในคายคอมมิวนิสต
ในป พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่อเวียดนามบุกกัมพูชาเปนการเพิ่มภัยคุกคามในดานความมั่นคง
ของประเทศ ในขณะเดียวกันปญหาทางเศรษฐกิจไดทวีความรุนแรงมากขึ้น จนสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปดโอกาสใหพลเอกเปรม ติณสูลานนท ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี ดํารง
ตําแหนงเปนระยะเวลา ๘ ป ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑
๒๘๓
ภายหลังการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ไดประกาศไมรับตําแหนง และเปดโอกาสใหพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีคน
ตอไป
ถือวาเปนรัฐบาลที่ประกอบดวยรัฐมนตรีทมี่ าจากการเลือกตั้งมากที่สดุ
รวมทัง้ ตัว
นายกรัฐมนตรีเองดวย รัฐบาลมีอายุยนื ยาวถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๔ ถือวาเปนชวงที่
เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากที่สุด อันเปนผลมาจากการสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจในยุค
ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท และอีกสวนหนึ่งเปนผลจากสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของโลกและภูมิภาคที่เอื้ออํานวย๒๘๔
ปญหาทางเศรษฐกิจ และการฉอราษฏรบังหลวง(Corruption)ในแวดวงการเมือง เปน
บรรยากาศขยายตัวไปสูการกอรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ในป พ.ศ.
๒๕๓๔ มีการเชิญ พลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี สรางความไมพอใจแก
๒๘๒

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๔๑-๔๒.
เชาวนะ ไตรมาศ, ขอมูลพื้นฐาน ๖๖ ป ประชาธิปไตย, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร,
๒๕๔๑), ๔๓-๔๘.
๒๘๔
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๖๘.
๒๘๓

๑๐๑
ประชาชนที่เห็นวามีการรักษาอํานาจมีผชู มุ นุมที่ทองสนามหลวงประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน เพือ่
เรียกรองใหลาออก จนสถานการณลุกลามบานปลายกลายเปนวิกฤตการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๕๒๘๕หลังเหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ นายอานันท ปนยารชุน กลับมาเปน
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่
โดยมีภารกิจสําคัญคือการปูทางไปสูการเลือกตัง้ ครั้งใหมในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลภายใตการ
นําของนายชวน หลีกภัย รัฐบาลนี้ปกครองประเทศจนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ จึงได
ประกาศยุบสภาจากวิกฤตการณของปญหา สปก. ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ พรรคชาติไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา
หัวหนาพรรคขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลนี้ตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและ
ลุกลามไปอยางมาก ไมวา จะเปนปญหาการไหลออกของเงินตราตางประเทศ ปญหาตลาดหุน
ตกต่ํา ปญหาการขยายตัวของหนีเ้ สียที่มาจากอสังหาริมทรัพย จนกระทั่งกระทบถึงสถาบันทาง
การเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ตลอดจนปญหาการคอรัปชั่น เปนผลให
มีการประกาศยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตัง้ ใหมในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๙๒๘๖
ผลการ
เลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ทําใหพรรคความหวังใหมเปนแกนนําในการจัดตั้ง
รัฐบาล โดยไดพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี แรงกดดันของวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
การเงินสงผลใหรัฐบาลถูกวิพากษวิจารณและถูกตอตานอยางหนักจนในที่สุดพลเอกชวลิต ยงใจ
ยุทธ ตองประกาศลาออก ผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ นายชวน หลีกภัย
หัวหนาพรรคประชาธิปตยขนึ้ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนีม้ ีจุดแข็งคือการมีทีมงานทาง
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง และไดรับความไววางใจจากประชาชน๒๘๗จากการปฏิรูปทางการเมือง พ.ศ.
๒๕๔๐ เปนผลให พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร ไดรับเลือกตั้งขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔
การตรารัฐธรรมนูญแตละฉบับ ขึ้นอยูก ับสภาพของการเมืองการปกครองที่เปนอยูใน
เวลานั้น ในชวงเวลานีม้ ีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาหลายฉบับ ซึ่งมีทงั้ รางขึน้ มาเพื่อรองรับอํานาจของ
คณะปฏิวัติรัฐประหารที่เรียกวาเปนแบบเผด็จการ และแบบที่รางขึน้ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ซึ่งมีทงั้ เปนประชาธิปไตยเต็มใบและครึ่งใบ
๒๘๕

เชาวนะ ไตรมาศ, ขอมูลพื้นฐาน ๖๖ ป ประชาธิปไตย, ๕๔.
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๑๐๐-๑๐๑.
๒๘๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔.
๒๘๖

๑๐๒
รัฐธรรมนูญที่เปนแบบเผด็จการ ซึง่ สวนใหญจะเปนรัฐธรรมนูญที่มีจุดประสงคเพื่อ
รองรับอํานาจที่ไดมาอยางไมถูกตัองของผูกอรัฐประหาร เชน ฉบับทีป่ ระกาศใชเมือ่
วันที่๒๒
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ในมาตรา ๒๑ใหอํานาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรีไว เพื่อใหมีอาํ นาจเด็ดขาดใน
การระงับหรือขจัดภัยของความมัน่ คงแหงชาติ๒๘๘ ฉบับทีป่ ระกาศใชเมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๒๒ มีการใหอํานาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรีในมาตรา ๑๗ ใหมอี ํานาจสั่งการเมื่อเห็นวา ”เปน
การจําเปนเพือ่ ประโยชนในการปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลาย
ความมัน่ คงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือการ
กระทําอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการ
กระทําอันเปนการบอนทําลายทรัพยากรของประเทศ
หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ทั้งนี้ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใชรัฐธรรมนูญนี๒๘๙
้ รัฐธรรมนูญฉบับที่ ประกาศใช
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๓๔ มีลักษณะพิเศษคือการให
อํานาจแกประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ซึง่ เปนหัวหนาคณะปฏิวัตมิ ี
อํานาจเหนือนายกรัฐมนตรีเปดโอกาสใหบคุ คลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งสามารถดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีได ซึง่ เทากับเปดโอกาสใหแกนนําของ รสช.ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีไดนั่นเอง๒๙๐
สวนรัฐธรรมนูญที่เปนแบบประชาธิปไตยสวนใหญ มักไดมาดวยความขัดแยงในสังคม
และลุกลามจนเกิดเปนวิกฤตของชาติ เชน รัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๒๑ ที่บรรจุหลักการ และวิธีการในการดําเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะ
หลักการอํานาจอธิปไตยของปวงชน
หลักการมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
หลักการในระบบรัฐสภาและหลักความเปนอิสระของศาล
แตเนือ่ งจากมีบทเฉพาะกาลหลาย
เรื่องกําหนดใหงดใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆเปนการชั่วคราว จึงไดรับการโจมตี
อยางรุนแรง
วาเปนรัฐธรรมนูญที่ใหประชาธิปไตยครึ่งใบแกประชาชน๒๙๑ รัฐธรรมนูญฉบับ
ประกาศใชเมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
มีหลักการที่
สอดกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในอารยประเทศ โดยมีเจตนารมณที่จะปฏิรูปการ
เมืองไทยใหมคี วามโปรงใส ชอบธรรม ใหมเี สถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริมสิทธิ
๒๘๘

กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง

ปจจุบัน, ๔๑.
๒๘๙

เรื่องเดียวกัน, ๔๔-๔๕.
เรื่องเดียวกัน, ๕๘-๖๑.
๒๙๑
เรื่องเดียวกัน, ๔๗.
๒๙๐

๑๐๓
เสรีภาพของประชาชน ใหมีการตรวจสอบอํานาจรัฐทั้งในสวนของการเขามาสูอาํ นาจและการใช
อํานาจ๒๙๒
รัฐธรรมนูญทุกฉบับยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของผูสรางรัฐธรรมนูญวา ตองการ
ใหรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ เปนกฎหมายสําหรับสนองประโยชนทางการเมืองของกลุม ผูครองอํานาจ
หรือประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งเจตนารมณอาจแยกไดเปน เพื่อสนองประโยชนของกลุม
ผูทําการปฏิวตั ิรัฐประหาร เพื่อสนองประโยชนของประชาชนหรือมีความเปนประชาธิปไตย และ
เพื่อสนองประโยชนใหแกกลุม ผูปฏิวัติรัฐประหารในระยะแรกชั่วเวลาหนึง่ กอนที่จะมีการถายทอด
อํานาจทางการเมืองใหแกประชาชนอยางเต็มที่หรืออาจจะเปนเพียงครึ่งใบ
สภาพเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔
เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของระบบทุนนิยม ซึง่ เปนผลใหระบบเศรษฐกิจของไทย
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตมากขึน้
ระบบเศรษฐกิจการคาที่ไทยไดรับประโยชนจาก
การลงทุนจากตางประเทศ
มีผลทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
เชื่อมโยงกับตางประเทศอยางรวดเร็วเชนกัน
การวางแผนในการพัฒนาประเทศในชวงเวลานี้ จึงทําเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและจากภายนอกประเทศ เริ่มตั้งแตแผนพัฒนาฉบับที่ ๔ (๒๕๒๐-๒๕๒๔) การ
จัดทําแผนพัฒนาฯฉบับนี้ เกิดขึ้นภายใตสถานการณทางการเมืองที่มีความวุน วาย ขาดความ
แนนอน ทามกลางความไมแนนอนทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม และยังคงเปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมตางจังหวัดและอุตสาหกรรมเพือ่ การสงออก การจัดทํา
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญกาวหนา จนนับไดวา เปน
ประเทศทีม่ ีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง และมีเสถียรภาพมากประเทศหนึ่ง “เปาหมายแรกคือ
การพัฒนาชนบททีม่ ุงเนนการกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพฯ เชน การพัฒนาชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก
เปาหมายที่ ๒ คือการกระจายอํานาจหรือกระจายความเจริญที่เนนการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในตางจังหวัด มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน”๒๙๓
ถือไดวา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับแรกที่ไดระบุบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมใน
การวางแผนและวางนโยบายทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
๒๙๒

กระมล ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ ไตรมาส, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน, ๑๔๔.
๒๙๓
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๗๖-๗๗.

๑๐๔
ทะเลภาคตะวันออก ใหเปนศูนยกลางของความเจริญแหงใหม เพื่อสนับสนุนการกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตางๆไปสูภูมิภาคอยางเปนระบบ มีการเพิ่มระดับการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา โดยการเพิม่ ระดับสิทธิและ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันไดมีการขจัดอุปสรรคตางๆทีม่ ีผลตอการสงออก ธุรกิจสวน
ใหญพัฒนาตัวเองจนใหญโตเขมแข็งเกินกวาที่ผูใดจะเขาไปแผอิทธิพลไดงายๆ สวนกลุม ที่รว มทุน
กับตางชาติก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
ในชวง พ.ศ.๒๕๓๐ ระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ หลายดาน เชน
การรวมยุโรปใหเปนตลาดเดียว การจัดตั้งเขตการคาเสรีของกลุมประเทศแถบอเมริกาเหนือและ
อาเซียน
การเขาสูเวทีการคาโลกของกลุมประเทศสังคมนิยมที่เปนผลมาจากการลมสลาย
ของสหภาพโซเวียต และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ทําใหไทยมี
คูแขงทางการคาเพิ่มขึน้ การลมสลายของประเทศคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก และการลม
สลายของสหภาพโซเวียตถือวาเปนการสิ้นสุดของโลกยุคสงครามเย็น ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยยุคหลังสงคราม
เย็นนี้เปนยุคของการเชื่อมโยงและการขยายตัวของการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ อันไดรับแรงกระตุนมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยหรือที่เรียกวาโลกา
ภิวัตน๒๙๔ ซึ่งหมายถึงการประพฤติเจริญรอยตามและพึง่ พิงโลกภายนอก ทั้งในดานกําลังทุนและ
เทคโนโลยี เปนการแผขยายพลังอิทธิพลของบรรดาชาติมหาอํานาจอุตสาหกรรม ออกไปสูดินแดน
ที่มีระบบเศรษฐกิจและการเมืองทีย่ ังลาหลังกวา โลกยุคโลกาภิวฒ
ั นสามารถเชื่อมนานาประเทศ
ใหใกลชิดกันมากยิง่ ขึ้น เปนโลกที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร สามารถติดตามความเปลีย่ นแปลง
และรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นทัว่ โลกไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา กระแสโลกาภิวฒ
ั นไดผลักดันใหลัทธิบริโภค
นิยมขยายตัว ทําใหประชาชนในโลกทีส่ ามพากันเลียนแบบวัฒนธรรมที่มาจากประเทศทีพ่ ัฒนา
แลว ในเรื่องของการดํารงชีวิต รายการโทรทัศน การโฆษณา๒๙๕ พัฒนาการของเทคโนโยลี
สมัยใหม ชวยใหสามารถพัฒนาการทางการสื่อสารและระบบขนสงมวลชน พัฒนาระบบสมองกล
และการประมวลขาวสารทําใหสามารถควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐-๒๕๓๔) จึงกําหนดวัตถุประสงคเพื่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ นนการปรับปรุงทางดานกายภาพและวัตถุ ครอบคลุมไปถึงการพัฒนา
๒๙๔

เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, ๓๙๕.
สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร, บรรณาธิการ, โลกาภิวัฒนกับสังคมเศรษฐกิจไทย
(กรุงเทพฯ : ๑๗๙ การพิมพ, ๒๕๓๘), ๗๔.
๒๙๕

๑๐๕
ทางดานสังคม โดยมุง เนนความสําคัญทีป่ ระชาชน เศรษฐกิจของไทยเขาสูยุค โชติชวงชัชวาล มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว๒๙๖รัฐบาลภายใตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
มีนโยบายที่เดนชัดมากที่สุดคือสวนทีเ่ กี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะสโลแกนทีว่ า การ
เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา ซึ่งเปนจุดเดนของนโยบายตางประเทศที่จะสรางความรวมมือ
กับประเทศคอมมิวนิสตเพื่อนบาน๒๙๗ นโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน เพื่อเปดชองทางแผขยายอิทธิพลผลประโยชนทางเศรษฐกิจออกสูอินโดจีน ซึ่ง
เริ่มออนตัวลงไปจากผลกระทบความลมสลายของขบวนการคอมมิวนิสตโลก คือการลมสลายของ
กลุมประเทศยุโรปตะวันออกในป พ.ศ.๒๕๓๒ และการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป พ.ศ.
๒๕๓๔๒๙๘ ประเทศไทยเริ่มเปนศูนยกลางของภูมิภาคในดานตางๆ เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว
อยางสูงยิง่ อันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายที่เนนการใชจาย
ดังจะเห็นไดจากอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในชวงนีธ้ ุรกิจการเมืองเปนไปอยางคึกคัก พรอมดวยการ
เบงบานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ยังผลกําไรและความมัง่ คั่งใหแกเหลานักฉวยโอกาสทัง้ หลาย
ในขณะที่ในชนบทเกษตรกรตองสูญเสียทีด่ ินไปเปนจํานวนมาก
ทั้งจากนโยบายพัฒนาแหลง
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและจากการกวานซื้อเก็งกําไร แตการดําเนินการที่ขาดความเขมงวดทาง
การเงินทําใหเศรษฐกิจไทยตองประสบปญหาเมื่อเกิดวิกฤตการณอาวเปอรเซียในป พ.ศ.๒๕๓๓
ในชวงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ (๒๕๓๕-๒๕๓๙) รัฐบาล
ดําเนินนโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนประตูเศรษฐกิจ ทีเ่ ชื่อมโยงภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก
ประเทศไทยไดเปนผูริเริ่มเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และดําเนินนโยบายเปดเสรีการเงิน๒๙๙
ชวงปลายแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ ไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของไทยขยายตัวอยางถึงที่สดุ จนตองมีการประกาศปลอยใหเงินบาทลอยตัว แตวิกฤตการณยังคง
รุนแรงขึ้นอีกจนรัฐบาลไทยตองขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ(IMF)
นอกจากนัน้ วิกฤตดังกลาวยังไดขยายตัวเปนวงกวางจนกลายเปนวิกฤตการณของภูมิภาคเอเชีย
๓๐๐
การจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) จึงไดวางแผนในลักษณะของการรวมกันคิด
๒๙๖

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน (นนทบุรี :
เพชรรุงการพิมพ, ๒๕๔๓), ๑๖๘.
๒๙๗
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๗๓.
๒๙๘
เรื่องเดียวกัน, ๗๔.
๒๙๙
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน, ๑๗๓.
๓๐๐
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย, ๑๐๒.

๑๐๖
รวมกันทํา และรวมกันติดตามผล เพื่อการพัฒนาประเทศใหไปสูจดุ หมายเดียวกันสูวิสัยทัศนการ
พัฒนาที่พงึ ประสงคในอนาคต มีอุดมคติคือ เศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญ
 หา การพัฒนายัง่ ยืน โดยมี
ความเชื่อวา หากมนุษยซึ่งเปนฟนเฟองหลักของการพัฒนาไดรับการจัดวางไวในทิศทางที่ถูกตอง
และเหมาะสมแลว ก็จะเปนพืน้ ฐานที่สาํ คัญที่สุดตอการพัฒนาประเทศ๓๐๑ผลของนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทีม่ ุงผนวกเศรษฐกิจการเมืองไทยเขาสูระบบตลาดโลก พรอมทั้งยังมุงให
ประเทศไทยเปนประเทศที่เปดเสรี เปนศูนยกลางการคาการเงิน รวมตลอดถึงการเปดเสรีทางการ
สื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ ทัง้ หมดนี้เปนสวนประกอบในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
สังคม เกิดการกอตัวขึ้นมาของกลุมชนชัน้ ใหมๆในสังคมไทย
การจัดทําแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยที่ผานมา ตองพึง่ พิงแหลงเงินกูที่มาจาก
ตางชาติ เจาของเงินกูจงึ มีบทบาทอยางมากในการทําโครงการตางๆ เพราะโครงการสวนใหญ
ตางประเทศจะเปนฝายเสนอมา และกอนที่จะกูเงินไดตองมีคณะผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขา
มาสํารวจและศึกษาความเปนไปไดของโครงการวา ควรจะใชเงินกูจาํ นวนมากนอยขนาดไหน และ
แนวทางของโครงการตองเปนไปตามที่เจาของเงินกูแนะนํา เพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจของไทย
ตองขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจของโลกเปนตัวชี้นาํ
การปรับตัวของกลุมพระสงฆจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สถานการณตา งๆทางสังคม กอใหเกิดสํานักสงฆ และกลุมพระสงฆใหมๆ เพื่อการ
ปฏิรูป ศาสนาพุทธหลายขบวนการ แตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย แตมีจุดหลักที่คลายคลึง
กันคือพยายามที่จะหาแนวทางพิทักษความอยูรอดของสถาบัน๓๐๒
สันติอโศก กอตั้งโดยทานโพธิรักษ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๗๗ ที่จงั หวัดศรี
สะเกษ มีความสมบุกสมบันในชีวิตทํามาหากินตั้งแตอายุยงั ไมถงึ ๑๐ ขวบ เดิมชือ่ มงคล รักพงษ
ตอมาเปลี่ยนเปน รัก รักพงษ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่อุบลราชธานี เขามาเรียน ม.๗-๘ ที่
กรุงเทพฯ ตอมาไดเขาเรียนที่โรงเรียนเพาะชาง เพราะชอบทางศิลปะ เขาสูว งการโทรทัศนเปนนัก
จัดรายการตั้งแตยังไมทนั เรียนจบ ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น จนสามารถใชชีวิตในโลกียสุข
ไดอยางเต็มที๓๐๓
่ เมื่ออายุได ๓๖ ป ทานโพธิรักษ ไดตัดขาดความสุขทางโลกอยางเด็ดขาด ใสเสื้อ
๓๐๑

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๕ ทศวรรษ สภาพัฒน, ๑๗๘.
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
๒๕๓๒), ๑๑๕.
๓๐๓
ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๖๕-๖๖.
๓๐๒

๑๐๗
คอกลม นอนบนกระดานแผนเดียวในกระทอม ไปขอเจาอาวาสวัดอโศการามปลูกกระทอมในปา
แสมในเขตวัด และขอบวชเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๓ โดยครั้งแรกเปนธรรมยุติและ
ตอมาเปนมหานิกาย ชอบแสดงธรรม ชอบตอบปญหาแบบตรงไปตรงมา จึงมีผูสนใจติดตามฟง
ธรรมและศึกษาปฏิบัติตามมากขึ้น มีการตั้งชื่อกลุมวา”อโศก”ตามชื่อวัดอโศการามและลานอโศก
ที่วัดมหาธาตุ อันเปนเวทีแสดงธรรม สํานักสันติอโศก มีพุทธสถานที่เปนศูนยกลางการทํางาน
ทางดานศาสนาอยู ๔ แหง คือ
๑.พุทธสถานสันติอโศก กอตั้งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ อยูที่ ๖๙/๑ ซ.เทียมพร
แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพฯ
๒.พุทธสถานศีรษะอโศก กอตั้งเมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ อยูทบี่ านกระแซงใหญ
อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ
๓.พุทธสถานศาลีอโศก กอตั้งเมื่อ ๖ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๑๙ อยูท ี่ตําบลโคกเดื่อ อําเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
๔.พุทธสถานปฐมอโศก กอตั้งเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ อยูที่ ๖๖ หมู ๕ ถนน
พระประโทน ๑๑ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๒๔กอตั้งกองทัพธรรมมูลนิธิและพ.ศ.๒๕๒๗ไดจัดตั้งสมาคมผูปฏิบัติธรรม๓๐๔
พระโพธิรักษเคยขึ้นอยูกับมหาเถรสมาคมตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ..ศ.๒๕๑๓
จนถึงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อเกิดความขัดแยงจึงตัดสินใจพาพระอโศกจํานวน ๒๑ รูป
ประกาศแยกตัวจากการปกครองของมหาเถรสมาคมเมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ มีการวาง
ระเบียบกฎเกณฑของตนเองโดยยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก ใหอุปสมบทกันเอง มีพทุ ธบริษทั
ศรัทธาเปนจํานวนเพิม่ มากขึ้นตามลําดับ จุดเดนของสํานักสันติอโศกคือ ความเขมงวด เอาจริงเอา
จังและเครงครัดในศีล พระอโศกฉันมังสวิรตั ิเพียงมื้อเดียว ไมกนิ หมาก ไมสูบบุหรี่ มีปจจัยเกินกวา
พระวินัยกําหนดไมได กุฏิมขี นาด ๗x๑๒ คืบพระสุคตหรือ ๑.๕x๒.๕ เมตร จะมีเงินทองหรือสะสม
ขาวของไมได รับบริจาคใหนอ ยที่สุด๓๐๕ถือเรื่องการลดกิเลส ใหกินนอยใชนอย ขยัน ทํางานใหมาก
เหลือแบงปน ชวยเหลือจุนเจือผูอื่น ถือเรื่องบุญนิยม คิดวาบุญทําใหผูทาํ เปนสุขและคนอื่นก็เปน
สุขดวย๓๐๖

๓๐๔

ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๖๗-๖๙.
เรื่องเดียวกัน, ๖๘-๖๙.
๓๐๖
เรื่องเดียวกัน, ๙๐.
๓๐๕

๑๐๘
นับตั้งแตพระโพธิรักษประกาศตัวเปนเอกเทศไมขึ้นตอคณะสงฆไทย มหาเถรสมาคม
ไดมีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๒๕ ไดมีการตั้งคณะทํางานออกเปน ๓ คณะคือ คณะทํางานดาน
พระธรรมวินัย ดานกฎหมาย และดานมวลชน คณะทํางานดานพระธรรมวินัย ใชเวลาทํางาน ๑๑
เดือน ลงมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ วา พฤติการณที่แสดงออกถึงขัน้ ปาราชิก คณะทํางาน
ดานกฎหมาย ใชเวลาพิจารณา ๒ ป จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ จึงสรุปผลวา การประกาศ
แยกตัว ไมขนึ้ กับคณะสงฆไทยเปนความผิดตามกฎหมาย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๒ คณะ
การกสงฆ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดรวม ๑๕๑ รูป ประชุมกันแลวลงมติเปน
เอกฉันทใหมหาเถรสมาคมสัง่ ใหสึกพระโพธิรักษและใหประกาศวาพระโพธิรักษไมใชภิกษุ วันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๓๒ คณะสงฆทั่วประเทศไดมีการ ปะกาสนียกรรม ระบุความผิดของพระโพธิรักษ ๗
ขอดวยกัน เชน ละเมิดพระธรรมวินัย ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต เปนตน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีมติเห็นดวยกับความเห็นของคณะการกสงฆทกุ ประการคือมหาเถร
สมาคมสามารถสึกพระโพธิรักษไดเลย๓๐๗วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๓๒ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ไปเจรจาขอใหพระโพธิรักษยอมสึก เพื่อเห็นแกความสงบ
ของบานเมือง และวันเดียวกันพระโพธิรักษแจงวา จะยอมเปลี่ยนเสือ้ ผาที่สงฆใสใหม โดยจะใส
เสื้อแขนกระบอกที่มีสกี รักและครองผาโดยไมมีจีวร นุงผาถุงแบบพราหมณ และจะไมใชคําเรียกตัว
วา พระภิกษุสงฆ นักบวช นักพรต อีกตอไป เรียกตัวเองวา”โพธิรกั ษ”หรือ”พราหมณโพธิรักษ”
นับตั้งแตวนั ที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๖ นาฬิกา เปนตนไป๓๐๘
สํานักสันติอโศก
เปนสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่พยายามปฏิรูปศาสนาที่ถูก
บิดเบือนมาตัง้ แตอดีต ใหกลับมาบริสทุ ธิ์ตามพระดําริของพระบรมศาสดาอยางเครงครัด ดําเนิน
รอยตามภิกษุสงฆสมัยพุทธกาลโดยการละทิ้งทรัพยสมบัติ
ละทิง้ บานเรือนอออกบวชเพื่อขจัด
กิเลส พรอมทัง้ ประกาศตนไมเกี่ยวของกับการปกครองของศาสนจักร เพราะคิดวาการอยูในระบบ
ยศชั้นของมหาเถรสมาคม จะทําใหพระสงฆเต็มไปดวยกิเลส แกงแยงแขงขัน อิจฉาริษยา ซึง่ เปน
การทําลายสถาบันสงฆ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใชหลักธรรมคําสั่งสอนเพื่อทําใหคนมีคุณภาพของ
ความเปนมนุษย๓๐๙ กรณีของสันติอโศกจึงยังคงคาราคาซังยืดเยื้ออยูตอไปโดยไมมีการดําเนินการ
ไดอยางเด็ดขาด แมจะชี้ชดั วาขัดตอพระธรรมวินัย ขัดตอกฎหมายของคณะสงฆ แตขอปฏิบัติที่
กลุมสันติอโศกกระทําอยูน นั้ ก็ถือวาเปนสิง่ ที่ดีอีกแบบหนึ่งของสังคมไทย
๓๐๗

บุญรวม เทียมจันทร, คดีสันติอโศก (กรุงเทพฯ : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), ๑๕-๑๗.
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๒.
๓๐๙
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๔๗-๑๕๑.
๓๐๘

๑๐๙
วัดพระธรรมกาย เปนตนแบบของวัดสมัยใหมที่เนนปลูกฝงคุณธรรมตามพุทธวิถี โดย
เล็งเห็นวา ความเสื่อมโทรมของสังคมที่เปนอยูท ุกวันนี้ สืบเนื่องมาจากบุคคลสวนใหญละเลยไม
ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการจรรโลงและสืบอายุพระศาสนา
ใหเจริญรุงเรืองตลอดไป โดยการทําสมาธิใหเกิดปญญาที่ถูกตองตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ผูกอตั้งกระบวนการธรรมกายคือหลวงพอวัดปากน้ํา ทานมีนามเดิมวา สด มีแกวนอย
เคยเปนพอคาขาวอยูท ี่อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดอุปสมบทที่วัดสองพี่นองอยู ๑๑ ป
เรียนกัมมัฏฐานจากพระอาจารยตางๆหลายสํานัก ไมรูสึกวากาวหนาในการปฏิบัติธรรมตามที่
ตองการ ขณะที่มาจําพรรษาอยูที่วัดบางคูเวียง พระภิกษุสด ไดบําเพ็ญภาวนาจิตแนวแนเปนสมาธิ
ไดเกิดดวงใสขนาดเทาไขแดงของไกอยูท ี่กลางกาย จึงมีความสุขความอิ่มเอิบยิง่ นัก แมเมื่อลืมตา
เดินไปไหนมาไหน ดวงสวางนั้นก็ยังติดตาอยู เมื่อทานทําความเพียรตอไป ดวงสวางที่กลางกายยิง่
สวางและโตมากขึ้นขนาดเทาดวงอาทิตย ใสเหมือนกระจกคันฉองสองเงาหนา เห็นอยูอยางนัน้
เปนนานนับชัว่ โมง ขณะที่ทา นนั่งภาวนานิ่งอยูนนั้ เสียงหนึง่ ก็ผุดมาจากกลางดวงนัน้ วา”มัชฌิมา
ปฏิปทา”คือทางสายกลาง พลันก็เห็นจุดเล็กๆเรืองแสงสวางวาบขึ้นมาจากกลางดวงนัน้ เสมือนจุด
ศูนยกลางของวงกลม ความสวางของจุดนั้นสวางกวาดวงกลมรอบๆจุดนั้นคอยๆขยายขึน้ และโต
เทาดวงเดิม ก็เห็นดวงเกาหายไปดวงใหมมาแทน เหมือนกับน้ําพุทพี่ ุงขึ้นมาแทนที่กนั แตใสยิ่งขึ้น
จนในที่สุดก็เห็นกายตางๆขึ้นจนกระทั่งถึง”ธรรมกาย”เปนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใสบริสุทธิ์
โดยธรรมกายมีหลักการปฏิบัติธรรมสั้นๆดังนี้คือ
ยิ่งกวาพระพุทธรูปบูชาองคใดที่เคยเห็น๓๑๐
บริกรรมคาถา คําวา”สัมมา อะระหัง”ซ้ําๆ และนึกถึงนิมิตเปนดวงสวาง ซึ่งนําเขามาทางรูจมูกนํา
ลงไปไวในทองและตั้งไวเหนือสะดือสองนิ้ว และเพงดวงสวางนี้ตอไปจนเห็นดวงพระสุกใสปรากฏ
ขึ้น เรียกวา”ธรรมกาย”๓๑๑ ตอมาพระภิกษุสด ไดยายมาจําพรรษาที่วัดปากน้าํ ภาษีเจริญ และดํารง
ตําแหนงเจาอาวาส เปนที่รูจักกันดีในนามของหลวงพอวัดปากน้าํ ภาษีเจริญ ระยะเวลาตอมา
อุบาสิกาผูห นึง่ ชื่อ จันทร ขนนกยูง ไดเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอสด จนประสบผลสําเร็จและ
เปนอาจารยสอนธรรมกาย พวกลูกศิษยเรียกวา คุณยายจันทรบาง คุณยายอาจารยบาง และไดรับ
การเคารพนับถือมาก๓๑๒
การกอตั้งวัดพระธรรมกาย เริ่มจากไดมีนิสติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒ คน เขา
ไปฝกวิชาธรรมกายทีว่ ัดปากน้ําตัง้ แตยังเปนฆราวาสคือ ไชยบูลย สุทธิผล ตอมาบวชไดรับฉายาวา
๓๑๐

มูลนิธิธรรมกาย, เดินไปสูความสุข (ปทุมธานี : ฝายวิชาการ วัดพระธรรมกาย, ๒๕๓๓), ๑๑-๑๖.
ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๓๓-๓๔.
๓๑๒
เรื่องเดียวกัน, ๓๔.
๓๑๑

๑๑๐
ธัมมชโยภิกขุ และ เผด็จ ผองสวัสดิ์ เมื่อบวชไดรับฉายาวา ทัตตชีโวภิกขุ ทัง้ สองทานเปนผูน ําใน
การสรางวัดพระธรรมกาย ที่คลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยไดรับจิตศรัทธาจากคุณหญิงประหยัด
แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี ถวายที่ดินจํานวน ๑๙๖ ไร ขณะที่กอสรางอยูนนั้ ใหชื่อวา”ศูนยพุทธจักร
ปฏิบัติธรรม”ตอมาไดสรางเปนวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดตั้งชื่อวัดวา”วัดวรณีธรรมยากา
ราม” และตอมาไดเปลี่ยนใหสอดคลองกับหลักธรรมปฏิบัติ จึงเปลี่ยนชื่อวัดเปน”วัดพระธรรมกาย”
เปนวัดในพระพุทธศาสนา ไดรับอนุญาติตั้งเปนวัดโดยสมบูรณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๒๓๑๓
ทั้งสองทานเปนคนรุนใหมที่ไดรับการศึกษาจากทางโลกในระดับสูงมีความเขาใจสังคม
และสามารถสือ่ กับคนสมัยใหมไดเปนอยางดี เนนการบริหารจัดการหรือการตลาด(Marketing)
วัดพระธรรมกาย
โดยถือวาธรรมกายเปนเสมือนสินคา ทีเ่ มื่อตองการขายก็ตองมีตลาดที่ด๓๑๔
ี
สามารถชักจูงประชาชนใหเขามาปฏิบัติธรรมไดเปนจํานวนมาก จึงเปนทีม่ าของการตั้ง”โครงการ
ธุดงคสถาน” โดยการเชิญชวนใหพทุ ธศาสนิกชนรวมกันบริจาคเงินเปนทานบารมีในการซื้อที่ดนิ
ยังมีการเรี่ยไรบุญในรูปของกฐิน ผาปา โดยมีการกําหนดวงเงินที่จะไดเขามา ทําใหธรรมทายาท
บางคนใชวิธกี ารตางๆในการเรี่ยไรไปยังญาติมิตรทั่วสารทิศ
จึงถูกมองวาเปนเรื่องของพุทธ
พาณิชย๓๑๕จะเห็นไดวามีการประชาสัมพันธและการจัดตั้งอยางเปนระบบ มีการชูธงธรรมกาย มี
การนัดแนะใหมาทําสมาธิพรอมๆกัน แตงตัวเหมือนๆกัน มีการจัดตั้งตามสถาบันตางๆ มีการ
แสวงหาทุนทรัพยอยางมีระบบจนประสบความสําเร็จอยางสูง
เหตุการณกรณีวัดพระธรรมกาย เริ่มเปนทีว่ ิพากษวจิ ารณของสื่อมวลชนตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อันเนื่องมาจากเหตุการณปาฏิหาริยอศั จรรยตะวันแกว ที่เกิดขึ้น ณ วัด
พระธรรมกาย จนกลายเปนเรื่องของการกลาวหา ขุดคุย เพื่อใหไดมาซึง่ ความผิด โดยตั้งขอหาเปน
ภัยตอความมัน่ คง แอบอางสถาบันพระมหากษัตริย สอนผิดไปจากพระไตรปฎก รวมทัง้ เรื่องการ
ถือครองที่ดินของเจาอาวาสในนามสวนตัว๓๑๖

๓๑๓

วัดพระธรรมกาย, ๒๙ ป แหงการสรางคนดี วัดพระธรรมกาย (กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, ๒๕๔๒), ๑๘-

๒๐.
๓๑๔

ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, ๓๗.
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๑๖๑-๑๗๐.
๓๑๖
“ผาแผนพิฆาตธรรมกาย,” พิมพไทย วันนี้ ฉบับพิเศษ, ๑ เมษายน ๒๕๔๒, ๙.
๓๑๕

๑๑๑
ปญหาวัดพระธรรมกาย ทําใหสมเด็จพระสังฆราชทรงรับสั่งใหรัฐบาลรวบรวมหลักฐาน
ทั้งหมดเสนอเขามหาเถรสมาคม เพื่อใชเสียงขางมากตัดสิน ในที่สุดกรณีของวัดพระธรรมกาย ก็ได
มีมติออกมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยมหาเถรสมาคม ตัดสินวาวัดพระธรรมกายไมผิด มี
มติใหวัดพระธรรมกายปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ๔ ประการ ของพระพรหมโมลี เจาคณะภาค ๑ และ
มหาเถรสมาคมจะไมนาํ กรณีของวัดพระธรรมกายมาพิจารณาอีก คือ
๑.แนะนําใหวดั พระธรรมกาย มีการเรียน การสอนพระอภิธรรม เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจในสภาพธรรมที่ละเอียดออนลึกซึง้ คือเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน อันเปนการสงเสรม
การศึกษาของวัดใหมีศักยภาพถึงขั้นสูงสุดในดานพระปริยัติธรรมหรือคันถธุระ
๒.แนะนําใหวดั พระธรรมกาย มีการปฏิบัติบําเพ็ญวิปส สนากรรมฐาน เพื่อใหปฏิบัติ
บรรลุถึงพระวิปสสนา ญาณตามลําดับ ซึ่งปรากฏตามพระคัมภีร ทางพระพุทธศาสนาอันเปนการ
สงเสริมการปฏิบัติใหมีศักยภาพถึงขั้นสูงสุดในดานการภาวนาหรือวิปส สนาธุระ
๓.แนะนําใหวดั พระธรรมกาย สํารวมระวังในพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เพราะวาวัด
พระธรรมกายมีกิจกรรมการเผยแพรพระพุทธศาสนามากมายหลายดาน
เปนที่จับตามองของ
สาธารณะชนในวงกวาง จึงตองสํารวมระวังและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเปนพิเศษ
๔.แนะนําใหวดั พระธรรมกาย ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง
มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยเครงครัดเปนพิเศษ ทัง้ นี้เพื่อความเรียบรอย ดีงาม
ของวัด และพระพุทธศาสนา๓๑๗
โดยวัดพระธรรมกายยินยอมปฏิบัติตามดวยความยินดี
นับวาเปนการแกไขวิกฤติ
ศรัทธาในกรณีของวัดพระธรรมกายไดในระดับหนึ่ง แตก็ดูเหมือนวาความเขาใจกันดีของทุกฝาย
ยังไมมีขอยุติ
พระสงฆนักพัฒนา คือพระสงฆที่ออกไปชวยเหลือสังคม ชวยเหลือพัฒนาชาวบาน
เปนผูนาํ ในการเสนอความคิดริเริ่ม เปนทีป่ รึกษา เปนศูนยรวมในการสรางสาธารณะสมบัติและสิ่ง
สาธารณูปโภค ไมวาจะเปนบอน้ํา สะพาน เขื่อน ทํานบ ศาลา รวมทัง้ เรื่องของปจจัยสี่ สิ่งแวดลอม
การทํามาหากินและการแกปญหาความยากจน พระนักพัฒนาไดปรับบทบาทของพระสงฆและวัด
ใหกลับมาเปนศูนยกลางของชุมชน จะไมรอใหคนเขามาในวัดเหมือนแตกอน แตจะตองออกไปหา
ชาวบานถึงที่ เปนการเชื่อมโยงระหวางทางโลกและทางธรรม พยายามรื้อฟนความสัมพันธของวัด
และบานในอดีตที่พระสงฆมีความสําคัญตอจิตใจและสังคมของประชาชน มีบทบาทแตกตางกัน
๓๑๗

ทินกร สองหลา, สงครามสื่อกับวัดพระธรรมกาย และอนัตตาของพระพุทธเจา (กรุงเทพฯ : ธารบัว
แกว, ๒๕๔๒), ๒๓๖-๒๓๗.

๑๑๒
ไปตามความสามารถพิเศษของแตละองค มีความกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิมของชาวพุทธ๓๑๘
โดยมีปจจัยเกือ้ หนุนในการทํางานจากการชวยเหลือของมูลนิธิ
องคกรเอกชนทัง้ ในและ
ตางประเทศ ใหทนุ ที่เปนตัวเงิน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ๓๑๙รวมทัง้ การชวยเหลือจากหนวยงาน
ของราชการ๓๒๐ การจะทําใหชมุ ชนรวมตัวกันได พระสงฆเปนเพียงสวนหนึ่ง ตองอาศัยหลายๆฝาย
รวมมือกันงานพัฒนาจึงจะไปได โดยเฉพาะการสนับสนุนทางวิชาการ เงินทุน เครื่องมือ การที่
พระสงฆมาทํางานพัฒนาไมใชเรื่องงายๆเพราะประมาณป พ.ศ.๒๕๒๐ บรรยากาศทางการเมือง
ยังเต็มไปดวยความไมไววางใจซึ่งกันและกัน พระนักพัฒนาจึงตองทําอยางโดดเดี่ยวและยังถูก
เจาหนาที่บา นเมืองมองดวยความหวาดระแวง วาอาจจะมีสายสัมพันธกับกลุมการเมืองทีม่ ีความ
ขัดแยงกับทางราชการ คือพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย กระแสพระนักพัฒนาไดแตกแขนง
ไปสูกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอยาง เชน การสงเสริมธุรกิจของชุมชน การทําเกษตรกรรมผสมผสาน
การชวยผูปวยเอดส พระสงฆนักพัฒนาแตละรูปลวนมีความเสียสละ มีบทบาทเปนผูนาํ และจัดทํา
โครงการตางๆที่เปนประโยชนโดยตรงตอหมูบาน
แตกตางกันไปตามความตองการของแตละ
ทองถิน่ และความตองการของพระสงฆ เชน
พระครูพิพิธประชานาถ (นาน สุทธสีโล) วัดสามัคคี ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร งาน
พัฒนาของทานคือ การพัฒนาถนนเขาหมูบ าน พัฒนาแหลงน้ํา ตั้งธนาคารขาวในวัด รวมทั้งการ
พัฒนาจิตใจโดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ อบรมกัมมัฏฐาน มีทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศมาอบรมกันอยูเสมอ ทานมีอดุ มคติวา”พระสงฆนนั้ พึงสังวรวา อยูไดดวยชาวบาน ควร
ใหอะไรแกเขาบาง”
หลวงพอคําเขียน สุวัณโณ วัดปาสุคะโต อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ งานพัฒนาของทานคือ
การแกปญหาความยากจนควบคูไปกับการพัฒนาทางจิตใจ ทานทําเปนตัวอยางใหกับชาวบาน
กอน ทานนําชาวบานพัฒนาแหลงน้ํา แนะนําชาวบานใหใชสวมซึม ชักชวนชาวบานปลูกตนไม ไม
ผล ชาวบานมีความเคารพนับถือทานมาก หากมีเรื่องขัดแยงกัน ชาวบานจะขอใหทานเปนผูตัดสิน
หรือเรียกวา”นายบาน”ชวยตัดสินใหโดยไมตองเรียกเจาหนาที่บานเมือง

๓๑๘

คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย, ๒๐๙.
มาโนช ตันชวนิชย, “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,”
ใน วัดพัฒนา ๒๙, กองพุทธศาสนสถาน (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๙), ๙๐-๙๑.
๓๒๐
มหาวิทยาลัยศิลปากร, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระสงฆ : ผูนําระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชน (นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร ๒๕๒๗), ๑๒๖-๑๔๒.
๓๑๙

๑๑๓
พระบัญญัติ อนุตตโร วัดปาธรรมดา บานครึมมะอุ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา งาน
พัฒนาของทานคือ การตั้งธนาคารควาย ธนาคารขาว ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ปลูกสวนสมุนไพรเพื่อ
การทํายารักษาโรค ตั้งกลุม ฝกอาชีพการเกษตร จักสาน ผูท ี่จะมาใชบริการของทานตองปฏิญาณ
ตนวาเลิกอบายมุขทุกชนิดกอน
พระมหารุน ธีรปญโญ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ทานไดรวมกับฝายบานเมือง
พัฒนาดานสาธารณสุขที่บานดงสระแกวจนมีสวมซึมใชทุกบาน ทํารั้วบานใหเปนระเบียบ พัฒนา
อาชีพเสริมใหแกชาวบาน เชน ทอเสื่อ ตัดเย็บเสื้อผา ทําขนม จนกลายเปนหมูบา นพัฒนา ทาน
กลาววา”ชีวิตของพระสงฆนั้น เปนอยูเพื่อสวนรวมจึงเรียกวาพระสงฆ” ดังนั้นทุกอยางในชาติคอื
ของทุกๆคนทีต่ องชวยกันหวงแหนบํารุงรักษา๓๒๑
พระสงฆสายวิปสสนาธุระหรือพระปา ไดแกพระสงฆนกั ปฏิบัติที่เครงครัดในวัตร
ปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา ใจ อันดีงาม ไมสนใจตอความเปนไปของทางโลก ชอบเดินธุดงคบาํ เพ็ญ
เพียรไปตามสถานที่ตางๆ แสวงหาหลักธรรมและนํามาปฏิบัติเพื่อใหพน จากทุกข สวนใหญ
พระสงฆกลุมนี้จะสรางวัดปาโดยไมเจตนา อาจมาจากไดรับการนิมนตใหมาจําพรรษาหรือการเดิน
ธุดงคไปพบเขา เห็นเปนที่มภี ูมิประเทศรื่นรมย สะดวกสบายตามธรรมชาติ มีปา มีภูเขา มีถ้ํา มีลํา
ธาร เหมาะสําหรับการบําเพ็ญธรรม จึงไดสรางเปนสํานักสงฆขึ้น และไดขยายเปนวัดในเวลาตอมา
โดยพระสงฆสายวิปสสนาธุระที่สําคัญ เชน
พระอาจารยมนั่ ภูริทัตโต ซึง่ ถือวาเปนพระเถระทีม่ ีเกียรติคุณเดนที่สุดในดานวิปสสนา
ธุระรูปหนึง่ ในยุคนี้ ทานเกิดในสกุล แกนแกว เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐
มกราคม พ.ศ.๒๔๑๓ ที่บา นคําบง ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ
ดวง มารดาชือ่ จันทร ทานเปนคนรางเล็ก ผิวขาวแดง แข็งแรงวองไว มีสติปญญาดีมาตั้งแตกําเนิด
วานอนสอนงาย เรียนหนังสือจนอานออกเขียนไดทั้งอักษรไทยนอย อักษรไทย อักษรธรรม และ
อักษรขอม บรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุได ๑๕ ป ลาสิกขาบทเมื่ออายุ ๑๗ ป เพื่อออกไปชวยพอ
แมทํางาน แตยังมีความคิดเรื่องบวชอยูเสมอ ครั้นเมื่ออายุได ๒๒ ป จึงขออนุญาติบิดามารดาออก
บวช ไดศึกษาวิปสสนาธุระกับพระอาจารยเสาร กันตสีลเถระ ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี๓๒๒
ไดศึกษาขอปฏิบัติเบื้องตน อันเปนสวนของพระวินัย คือ อาจาระ ความประพฤติมารยาท อาจาริย
๓๒๑

มหาวิทยาลัยศิลปากร, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระสงฆ : ผูนําระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชน, ๑๒๖-๑๒๙.
๓๒๒
ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยมั่น
ภูริทัตตเถระ (กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, ๒๕๒๗), ๒-๕.

๑๑๔
วัตร และอุปชฌาวัตรปฏิบัติไดเรียบรอยดี และไดศึกษาขอปฏิบัติอบรมจิตใจ คือ เดินจงกรม นั่ง
สมาธิ กับสมาทานธุดงควัตรตางๆ ตอมาไดแสวงหาวิเวกบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตา งๆตามราวปา
ปาชา ปาชัฏ ที่แจง หุบเขา ซอกหวย ธารเขา เงื้อมเขา ทองถ้าํ เรือนวาง ฝงซายและขวาแมน้ําโขง
และยังลงมาศึกษาธรรมที่กรุงเทพฯดวย จนไดรับความรูแจมแจงในพระธรรมวินัยสิน้ ความสงสัย
ในสัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสาน ทําการอบรมสั่งสอนสมถวิปสสนาแกสหธรรมมิกและอุบาสก
อุบาสิกา มีผูเลื่อมใสมาก มีศิษยานุศษิ ยแพรหลายกระจายทั่วภาคอีสาน ธุดงควัตรที่ทา นถือ
ปฏิบัติตลอดมาคือ ถือนุง หมผาบังสุกุล นับตั้งแตวนั อุปสมบทตราบกระทั่งถึงวัยชรา จึงไดผอนให
คหบดีบาง เพื่ออนุเคราะหแกผูศรัทธานํามาถวาย ถือภิกขาจารยวัตรคือบิณฑบาตมาฉันเปนนิตย
ถือฉันในบาตใชภาชนะใบเดียวเปนนิตย ถือฉันหนเดียวเปนนิตย๓๒๓ ปฏิปทา(ขอปฏิบัติของ
พระสงฆสายกรรมฐาน)ของพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เปนการทวนกระแสโลกทัง้ ทางกายวาจาและ
ใจ มีหลักธุดงค ๑๓ ขันธวัตร ๑๔ และอาคันตุกวัตร เปนเครื่องบําเพ็ญทางกายและมีกรรมฐาน
๔๐ เปนเครื่องบําเพ็ญทางใจ สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปในอิริยาบทตางๆของความเพียร๓๒๔ หลวงปู
หลุย จันทสาโร ไดกลาวถึงพระอาจารยมนั่ ภูริทัตโต วา เปนคนเด็ดเดี่ยว มุงตอมรรคผลจริง ขอ
วัตรหมดจด เปนคนไมมีอคติ พูดธรรมถึงอริยสัจ ถึงพริกถึงขิงดี ไมอนุโลมตามบุคคล เปนคนที่ใคร
ตอความสันโดษ รูจริตของคนอื่น ธรรมของทานๆสงเคราะหเขาปจจุบันดี อางอิงขอจริงเสมอ เปนที่
วางเฉยได ไมสงจิตออกนอกกาย บริบูรณทั้งมหาสติ มหาปญญา ไมเพงลาภยศสรรเสริญอาชีพ
บริสุทธิ์ดวยสมาธิ ปญญา ไมลําเอียงไปดวยคติ กาย วาจา ใจ เปนอริยเจา เปนผูเ ลิศ เปนผูวิเศษ
หาประมาณมิได ตัวทานเปนผูทรมานตนเสมอ เปนผูท ี่ไมละกาล จิตของทานใหมอยูในธรรมเสมอ
ไมเบื่อ ไมติดตระกูล ไมติดที่อยู ไมติดลาภละยศ๓๒๕ การบําเพ็ญประโยชนของทานมีหลักใหญอยู
๒ ประการ คือ ๑.ประโยชนตอชาติ ทานไมสั่งสอนใหเปนปฏิปกษตอ การปกครองของประเทศชาติ
๒.ประโยชนทางศาสนา ทานสอนใหศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย๓๒๖

๓๒๓

ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยมั่น
ภูริทัตตเถระ, ๑๕-๑๗.
๓๒๔
พระมหาบัว ญาณสัมปนโน, ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะ
(กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, ๒๕๒๙), ๗.
๓๒๕
สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นทติ้ง, ๒๕๓๗),
๑๙๓-๑๙๔.
๓๒๖
ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยมั่น
ภูริทัตตเถระ, ๓๑.

๑๑๕
ทานอาจารยมนั่ สอนใหเปนผูมีความขยันหมั่นเพียรในทุกกรณีที่เปนหนาที่ของพระพึง
กระทํา สอนใหเปนคนหูไวตาไวกนเบาลุกงายไปเร็วไมอดื อาดเนือยนาย สอนใหเปนคนฉลาดชาง
คิด ความเคลือ่ นไหวไปมามีสติอยูกับตัว ละเอียดลออในทุกกรณี๓๒๗ ผูปฏิบัติจําตองมีสติปญญา
ใกลชิดกับใจอยูเสมอ เพื่อใจจะไดมีความเคยชินตอการพิจารณาและการรักษาตนในทาตางๆคือ
ทายืน ทาเดิน ทานั่ง ทานอน ทาขบฉัน ตลอดการทําขอวัตรปฏิบัติตางๆอันเปนกิจของพระที่จะพึง
ทํา๓๒๘ สาระสําคัญคือธรรมภายในใจ ทานถืออยางเอาจริงเอาจัง มุงโดยมิไดคํานึงถึงความทุกข
ยาก อิริยาบทลวนเปนความเพียรลวนๆ ราวกับจะใหกิเลสพินาศขาดสูญออกจากใจ ไมมีอะไร
เหลืออยูเพื่อกอกรรมทําเข็ญแกทานอีกตอไป๓๒๙
พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมนั่ นั้นจะไมมีเรื่องของทางโลกมาเกี่ยวของเลย๓๓๐พระ
กรรมฐานวิปสสนาธุระอันมีชื่อเสียงขจรขจายในวัตรปฏิบัติอันงดงามในสายภาคอีสานนั้น สวน
ใหญหรือเกือบทั้งหมด มักจะไดรับแนวทางวิธกี ารอบรมสมาธิภาวนาจากพระอาจารยมนั่ แทบ
ทั้งสิน้ ๓๓๑ทานมีศษิ ยานุศิษยที่เปนที่รูจกั และไดรับการเคารพนับถือจากประชาชนอยางมาก เชน
พระอาจารยวนั อุตตโม วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อ.สองดาว จ.สกลนคร ทานเกิดในสกุล สี
ลารักษ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๕ อุปสมบทเปนสามเณรเมือ่ พ.ศ.๒๔๗๘ ไดเรียนรูการ
ปฏิบัติแนวพระปาในสายพระอาจารยมั่น เขาฝากตัวเปนลูกศิษยของพระอาจารยเสาร กันตสีโล
ซึ่งเปนพระอาจารยของพระอาจารยมนั่ เมื่ออุปสมบทเปนพระแลวไดศึกษาทางดานปริยัติและการ
ออกธุดงคไปยังสถานที่ตางๆ ตั้งปณิธานไววาจะพยายามถวายตัวเปนผูอุปฏฐากจากพระอาจารย
มั่น และไดอยูร วมกันถึง ๕ ป จนพระอาจารยมั่นอาพาธหนักและมรณภาพลง๓๓๒
หลวงปูเทสก เทสรังสี วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย เดิมชื่อ เทสก
เรี่ยวแรง เกิดเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันเสารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ซึง่ ตรงกับปขาล ที่บาน
นาสีดา ต.กลางใหญ อ.บานเผือ จ.อุดรธานี ทานไดศึกษาหนังสือไทยและหนังสือธรรมอันเปน

๓๒๗

พระมหาบัว ญาณสัมปนโน, ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะ, ๘.
๓๒๘
เรื่องเดียวกัน, ๑๓.
๓๒๙
เรื่องเดียวกัน, ๑๕.
๓๓๐
ประกายธรรม [นามแฝง], ผูรวบรวม, วิสัชชนา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต หลวงปูขาว อนาลโย (กรุงเทพฯ
: ธรรมสภา, ๒๕๔๑), ๑๙๒.
๓๓๑
ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยมั่น
ภูริทัตตเถระ, ๙๓.
๓๓๒
สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา, ๑๖-๒๐.

๑๑๖
ภาษาขอมดวย๓๓๓เมื่ออายุได ๑๘ ป ไดบวชเปนสามเณร และบวชเปนพระเมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ที่วดั สุทัศน จ.อุบลราชธานี หลังออกบวชไดเดินธุดงค จนกระทั่งไดพบกับ
พระอาจารยมนั่ ภูริทัตโต และพระอาจารยเสาร กันตสีโล หลังจากไดรับฟงธรรมเทศนาของพระ
อาจารยมนั่ จนเปนที่ซาบซึ้ง ตอมาตัดสินใจออกติดตามพระอาจารยมั่น จึงไดอยูปรนนิบัตแิ ละ
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน บําเพ็ญเพียรรวมกับพระอาจารยมนั่ ซึ่งเปนผูคอยใหคําชี้แนะอยูต ลอด ผลแหง
การทําความเพียรอยางหนักทําใหทานรับรูไดอยางถองแทวา ทุกสิง่ ทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้ เปน
เพียงสักแตวาเปนธาตุสี่เทานั้น แตคนเราไปสมมติแลวหลงสมมติตนเองตางหาก มันจึงตองยุงและ
เดือดรอนดวยประการทัง้ ปวง ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๑ หลังออกพรรษาไดกราบลาพระอาจารยมนั่
กลับภาคอีสาน ทานไดอบรม พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา โดยมุงเนนในการปฏิบัติ เพื่อใหทุกคน
พนจากทุกขอยางแทจริง๓๓๔
หลวงปูหลุย จันทสาโร เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๔๔ ตรงกับวันอังคาร ขึน้
๔ ค่ํา เดือน ๓ ปฉลู ที่บา นใหม(ชื่อในสมัยกอน) อ.เมือง จ.เลย เปนศิษยอาวุโสสายพระอาจารย
มั่นที่อยูในรุน เดียวกันกับพระเถระชัน้ นําในทางปฏิบัติ นอกเหนือไปจากปฏิปทาและวัตรปฏิบัติอัน
งดงามแกการเปนอริยะแลว ทานยังเปนเลิศใน”วิชชามางกาย”หรือการมางกาย ซึ่งหมายถึงการ
พิจารณาแยกอวัยวะรางกายออกเปนสวนๆเสมือนกับการรื้อบานออกจากกันทั้งหลัง
อันเปน
ปฏิภาคนิมิตหรือเปนอุบายในการวิปสสนาวิธหี นึง่ ๓๓๕ สิ่งสําคัญที่มักเนนและสั่งสอนบรรดาผูที่เขา
รับฟงธรรมจากทานก็คือทานมักจะย้ําใหผูรักษาศีล ๕ อยูแลว พยายามรักษาศีลใหมากยิง่ ขึ้น เมือ่
มีโอกาสในวันหยุดก็ควรตองรักษาใหเครงครัด๓๓๖
หลวงพอชา สุภทโท (พระโพธิญาณเถระ) เปนพระนักปฏิบัติอีกองคหนึง่ ทีเ่ ปนตนแบบ
ของพระปาทีม่ ีผูนิยมเลื่อมใสศรัทธามากมาย เปนผูสนใจธรรมมาก ปรารถนาอยากรูแจงเห็นจริง
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค จึงเริ่มศึกษาธรรมจากสํานักตางๆหลายสํานัก๓๓๗ โดยไดยึดถือ
คําสั่งสอนของพระพุทธองคที่ตรัสวาทําตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอน แลวจึงสอนคนอืน่ ที
หลัง จึงจักไมเปนบัณฑิตสกปรก ดังนั้นไมวาจะทํากิจวัตรอันใด เชน กวาดวัด จัดทีฉ่ ัน ลางบาตร
นั่งสมาธิ ตักน้ํา ทําวัตร สวดมนต เดินจงกรม ในระหวางวันพระถือเนสัชชิกคือไมนอนตลอดคืน
๓๓๓

สาระสันต แสงศรี, พระของชาวบาน ๑๔ ปราชญพระปา, ๕๐.
เรื่องเดียวกัน, ๕๖.
๓๓๕
เรื่องเดียวกัน, ๑๘๗-๑๘๘.
๓๓๖
เรื่องเดียวกัน, ๑๙๗.
๓๓๗
คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๒๗.
๓๓๔

๑๑๗
และหลวงพอชาลงมือทําตัวเปนตัวอยางโดยถือหลักวา”สอนคนดวยการทําใหดู ทําเหมือนพูด พูด
เหมือนทํา”
ดังนัน้ ศิษยและญาติโยมจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยําเกรงในปฏิปทาที่หลวงพอ
ดําเนินการอยู สิ่งที่หลวงพอชาเนนก็คือ การทําวิปสสนาจะทําไมไดถา ไมรักษาศีล ทัง้ กาย วาจา ใจ
ใหบริสุทธิ์ และในศีล สมาธิ ปญญา ปญญาเปนตัวมากอน ศีลจะสมบูรณอยางไรนัน้ ตองที่ปญญา
คิดคนหาเหตุผล ถาปญญากลาก็อบรมสมาธิไดมั่น เมื่อสมาธิมั่นศีลก็สมบูรณ เมื่อศีลสมบูรณ
สมาธิกก็ ลาปญญาก็กลา ทั้ง ๓ อยางเปนไวพจนซงึ่ กันและกัน เมือ่ ศีล สมาธิ ปญญากลาก็เปน
มรรค มรรคจะบังกิเลส แตมรรคเปนเพียงทางที่ไปสูปญ
 ญา ฉะนัน้ เมื่อทําศีลใหยิ่ง ปญญาใหยิ่ง
สมาธิใหยิ่ง ก็จะเกิดความสงบ อาการที่พจิ ารณาความสงบเรียกวาปญญาหรือวิปส สนาคือความรู
แจง๓๓๘ หลวงพอชามีลักษณะของผูบรรลุคุณธรรมชั้นสูง เปนผูอยูเหนือสุขเหนือทุกข เหนือดีเหนือ
ชั่ว นอกเหตุเหนือผล รูแจงเห็นจริง ไมตดิ ในนิกาย การสรางโบสถหรือกุฏิไมมีการเรี่ยไร ใหนกึ ถึง
ประโยชนใชสอยมากกวาความสวยงาม๓๓๙
และยังมีอีกมากมายหลายองค เชน พระอาจารยออน ญาณศิริ วัดปานิโครธาราม จ.
อุดรธานี, พระอาจารยชอบ ฐานสโม วัดปาสัมมานุสสรณ จ.เลย,พระอาจารยขาว อนาลโย วัดถ้าํ
กลองเพล จ.อุดรธานี,พระอาจารยแหวน สุจิณโณ วัดดอยแมปง จ.เชียงใหม, พระอาจารยฝน อา
จาโร วัดปาอุดมสมพร จ.สกลนคร, พระอาจารยกงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร,
พระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี, พระอาจารยจวน กุลเชฏโฐ วัดเจ
ติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) จ.หนองคาย๓๔๐ ดังนัน้ แนวทางของพระสงฆสายวิปสสนาหรือพระปาจึงเปน
ทางเลือกอีกทางหนึง่ ในการแสวงหาธรรมของประชาชน
กลุมพระสงฆที่มีการศึกษาสมัยใหม ไดแกพระภิกษุสงฆที่ไดศึกษาเลาเรียนมาทั้ง
ทางโลกและทางธรรม
จนสามารถเชื่อมโยงแนวความคิดทางพุทธศาสนาใหสัมพันธกับ
แนวความคิดแบบตะวันตกไดอยางกลมกลืน เชน
พระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตโต) ทานบวชเปนสามเณรตั้งแตอายุ ๑๒ ป ไดศึกษาทั้ง
ทางโลกคือไดรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๓๔๑ และการศึกษา

๓๓๘

คนึงนิตย จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๑๓๘-๑๓๙.
เรื่องเดียวกัน, ๑๔๖-๑๔๗.
๓๔๐
ชมรมพุทธศาสน กฟผ.,ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธและธรรมบรรยาย ของ พระอาจารยมั่น
ภูริทัตตเถระ, (๒).
๓๔๑
พระราชวรมุนี, ลักษณะสังคมพุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗),๒๕๕.
๓๓๙

๑๑๘
ทางธรรมคือสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค๓๔๒อันเปนหลักสูตรพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุดทาน
สามารถปรับแนวทางของพุทธศาสนาใหเขากับโลกสมัยใหมไดเปนอยางดี ไดสรางผลงานการ
เขียนหนังสือธรรมเผยแพรมากมายหลายเลม งานที่สาํ คัญอีกชิ้นหนึง่ คือ ทานเปนที่ปรึกษาที่
สําคัญในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลเปนผูจัดทําขึ้น พระธรรม
ปฎกเปนพระมหาเถรที่สาํ คัญรูปหนึ่งของสถาบันสงฆไทยยุคหลังกึ่งพุทธกาล คําอธิบายของทานมี
ความสัมพันธกับความเปนจริง โยงโลกกุตรธรรมใหเขากับชีวิตและสังคมปจจุบนั อาจกลาวไดวา
พระธรรมปฎกเปนจุดบรรจบระหวางภูมิปญ
 ญาดั้งเดิมแบบพุทธกับวิทยาการแผนใหม
เพราะ
เขาใจถึงภูมิปญ
 ญาพุทธที่สบื ทอดมาแตบรรพกาล แตในเวลาเดียวกันก็ไดรับอิทธิพลอยางมาก
จากแนวคิดใหมของโลกตะวันตก๓๔๓
พระไพศาล วิสาโล ทานไดศึกษาเลาเรียนมาทางโลกจนจบปริญญาตรี สาขา
ประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและไดอุปสมบทเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖๓๔๔ ทานไดมอง
ศาสนาพุทธทัง้ แนวเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรและแบบโลกกุตรธรรมวา ถาเชื่อวามีผีสางเทวดา
แตไมงมงายกับผีสางเทวดา ยอมดีกวาเชือ่ วิทยาศาสตรแตกลับงมงายหลงใหลจนปฏิเสธบุญบาป
๓๔๕
ทานมองวาเมือ่ ประเทศไทยรับเอาระบบแบบทุนนิยมตะวันตกเขามา ชาวไทยและสถาบันสงฆ
ยอมไดรับผลกระทบไปดวยอยางหลีกเลีย่ งไมได เพราะฉะนัน้ ศาสนาพุทธตองมีความสัมพันธกบั
สังคมโลก
พระธรรมโกศาจารย(ปญญานันทภิกขุ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ที่
ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เดิมชื่อ ปน เสนหเจริญ บรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ
๑๘ ป บวชเปนพระที่วัดอุปนันทนาราม จังหวัดระนอง เดินทางมาเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ
จนสอบไดเปรียญธรรม ๔ ประโยค ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเดินทางไปจําพรรษาทีว่ ัดสีตวนา
ราม และวัดปน บังอร รัฐปนงั ประเทศมาเลเซีย ระหวางที่จําพรรษาอยูไดศึกษาภาษาอังกฤษและ

๓๔๒

อรศรี งามวิทยาพงศ, ธรรมะและพระดี ที่คนไทยควรรูจัก, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือน
แกว, ๒๕๔๓), ๔-๕.
๓๔๓
พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๓๕.
๓๔๔
เรื่องเดียวกัน, ๕๒๙.
๓๔๕
เรื่องเดียวกัน, ๒๒๔.

๑๑๙
ภาษาจีน๓๔๖จึงสามารถเขาถึงขาวสารติดตามความเปนไปของโลกไดเปนอยางดีและเปนพืน้ ฐานที่
สําคัญในการเผยแพรธรรมในเวลาตอมา ระหวางป พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖ ไดเดินทางไปเผยแพร
พระพุทธศาสนาในตางประเทศหลายประเทศ นับเปนพระภิกษุไทยรูปแรกที่เดินทางไปเผยแพร
ศาสนายังตางประเทศ วิธีการเผยแพรพระพุทธศาสนาของทานโดยทําการปฏิรูปการแสดงธรรม
ตามรูปแบบดั้งเดิม
มาเปนการปาฐกถาธรรมโดยไมตองถือคําภีร
ใชวิธพี ูดปากเปลาตอ
สาธารณชน ใชภาษาธรรมดา ฟงงาย แตลึกซึ้งดวยหลักธรรม ทานมองเห็นปญหาของสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและมีความหลากหลาย
อันเนื่องมาจากความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กอใหเกิดปญหาและความสับสนในดานการดําเนินชีวิต จึงพยายาม
หาวิธีการแกไขความตกต่ําทางดานศีลธรรมดวยการปลูกฝงจริยธรรมใหทนั กับเหตุการณและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม๓๔๗ มีผลงานในการปลูกฝงศีลธรรมที่เปนหนังสือมากกวา ๑,
๒๐๐ เรื่อง เทปธรรมะมากกวา ๑,๕๐๐ เรื่อง วี.ดี.โอ.มากกวา ๕๐ เรื่อง ธรรมะที่ทา นสอนจึงมี
มากมาย อันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตอยางมาก อุดมคติในการทํางานของทานคือ”ตื่นตัว
วองไว กาวหนา ทํางานแขงกับเวลา พัฒนาตนเองและสังคม”๓๔๘ทานไดรับการขนานนามวา ”พระ
ผูปฏิรูปพิธีกรรมที่งมงายไมไดประโยชน”มาเปน”การกระทําโดยเหตุผลและไดประโยชน”๓๔๙ นับวา
เปนผูชวยลดวิกฤตทางดานจริยธรรมใหแกสังคมไทยอีกทานหนึง่
พระพยอม กัลยาโณ(พระพิศาลธรรมพาที) เกิดในสกุล จั่นเพชร เมือ่ เดือนเมษายน
พ.ศ.๒๔๙๒ ตรงกับปฉลู บิดาเปนคนติดเหลา เลนการพนัน ภาระสวนใหญจึงตกอยูกับมารดา
ศึกษาทางโลกจบชั้นประถม ๔ เมื่ออายุได ๑๒-๑๓ ขวบ ทานทํางานตรากตรํามาตั้งแตเด็กจนถึง
วัยหนุม ไดอุปสมบทตามเกณฑอายุของลูกผูชายโดยทัว่ ไป การศึกษาทางธรรมสอบไดนักธรรม
เอก ตอมาไดอานหนังสือของทานพุทธทาสภิกขุ จึงเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินยั ที่สวนโมกขพลา
ราม๓๕๐ทานยังไดศึกษาคนควาอานผลงานของปราชญอีกหลายทาน เชน ทานปญญานันทภิกขุ
๓๔๖

พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูดวง), “ศึกษาวิเคราะหงานปลูกฝงจริยธรรมของปญญานันทภิกขุ ที่
เกี่ยวกับเยาวชนและผูอยูในมัชฌิมวัย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), ๘๔.
๓๔๗
พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูดวง), “ศึกษาวิเคราะหงานปลูกฝงจริยธรรมของปญญานันทภิกขุ ที่
เกี่ยวกับเยาวชนและผูอยูในมัชฌิมวัย”, ๓๒.
๓๔๘
เรื่องเดียวกัน, ๙๒-๙๓.
๓๔๙
เรื่องเดียวกัน, ๘๕.
๓๕๐
บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวน
แกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), ๓๗-๓๙.

๑๒๐
พระเทพเวที,มหาตมะ คานธี,อาจารยสุลกั ษณ ศิวรักษ, หมอประเวศ วะสี, สํานักสันติอโศก,พ.อ.
ปน มุทกุ ันต และหลวงวิจิตรวาทการ เปนตน๓๕๑ วิธกี ารดําเนินงานที่โดดเดนคือการเผยแพรธรรม
เพราะทานเห็นวาภารกิจหลักที่พระสงฆตอ งทําเพื่อพัฒนามนุษยใหรจู ักทางดําเนินชีวิตที่ถกู ตอง
ตามหลักพระพุทธศาสนา ตองการแกการยึดติดในวัตถุและไสยศาสตร มัวเมาหลงใหลในอบายมุข
ของประชาชน โดยพยายามยกเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองมาวิพากษวิจารณแลวโยงเขาหา
หลักธรรมหรือประยุกตหลักธรรมเขามาใชปรับเปลี่ยนใหทันสมัย พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลใหเขาใจ
บอกใหรูคุณโทษ แทรกมุขตลกที่เปนสาระและการใชภาษาที่งา ยตอความเขาใจ มีความเหมาะสม
กับกลุมผูฟ ง เปนทีย่ อมรับทั้งจากเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป๓๕๒ ดานการสงเคราะห
ประชาชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและการสาธารณสงเคราะห โดยถือคติวา ปากทอง สมอง ความคิด
ทั้งนีภ้ ารกิจสวนใหญมาจากการที่ทา นเขาใจในปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน
ตองไปพรอมๆกัน๓๕๓
สังคมไทย ทัง้ เรื่องปญหายาเสพติด อบายมุข ปญหาครอบครัวตลอดจนการวางงาน
การฟนฟูทางจริยธรรม
พระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงอยางแทจริงนั้นทุกคนตองมีจิตสํานึก
ตัว
พระพุทธศาสนาที่แทจริงตองอยูในตัวคน ถาคนๆนั้นเขาใจในพระธรรม ประพฤติปฏิบัติตามพระ
ธรรม ซึ่งเทากับมีศาสนาพุทธอยูก ับตัว เมื่อตัวเขายังอยูศาสนาพุทธก็ยังอยู การทีจ่ ะให
พุทธศาสนิกชนมีความรูในหลักธรรมตองเนนทีพ่ ระภิกษุสงฆกอน เพราะพระภิกษุสงฆคือแกนหลัก
ของการศึกษาพระธรรมวินัย๓๕๔ เมื่อพระภิกษุสงฆรูหลักการของพระพุทธศาสนาแลว จึงหันไปสัง่
สอนประชาชนใหมีความรูความเขาใจทีถ่ กู ตอง การปรับระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
ชาวบาน โดยพระภิกษุสงฆจะตองใหธรรมแกญาติโยมโดยหลักธรรมทานคือการใหธรรมแกญาติ
โยม สําหรับฝายญาติโยมก็ตองปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆดวยความเมตตา และอุปถัมภบํารุง ดวย
การใหวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะปจจัยสี่
การปรับแนวความคิดใหมีความเขาใจอยางชัดเจนอยาง
แทจริงในหลักการของพุทธศาสนา

๓๕๑

ยงยุทธ วิริยายุทธังกุร, พระอาจารยพยอม กัลยาโณ (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๓๘),

๑๕๗.
๓๕๒

บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัด
สวนแกว อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี, ๖๓-๖๔.
๓๕๓
เรื่องเดียวกัน, ๖๗.
๓๕๔
พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต), สถานการณพระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร, ๙๑.

๑๒๑
เมื่อเวลาผานไป สังคมคฤหัสถที่ไปสัมพันธกับผูมาใหมและเรียนรูวิชาการใหมๆนั้น ยิ่งเหินหางกัน
ออกไป หันมาดูสังคมสงฆที่ที่อยูในวงลอมของคน เห็นเปนของแปลกประหลาดคร่ําครึ ไมสามารถ
เขาใจเหมือนผูที่เกิดอยูคนละยุคคนละสมัย หรือใชภาษาพูดคนละภาษา พระสงฆขาดความรูอัน
เปนสื่อกลางที่รูรวมกันสําหรับชักนําคนเหลานั้นเขาหาหลักธรรมทางศาสนาที่เขายังไมรู จึงหาทาง
เขาสัมพันธกันไมได ยิ่งเหินหางจากกัน และไมเขาใจกันมากขึ้น๓๕๕

ซึ่งเปนผลตอการลดความศรัทธาของประชาชนเปนอยางมาก ไมเพียงเปนการสูญเสีย
ความเปนผูนาํ ทางจริยธรรมเทานั้น เมือ่ สถาบันสงฆออนแอลงก็หมายถึงวาคําสัง่ สอนของพุทธ
ศาสนาก็มีอทิ ธิพลตอวิถชี ีวติ ประชาชนลดนอยลงไปดวย ศาสนาพุทธไมวายุคใดสมัยใดจะดํารงอยู
ไดดวยดีก็ตอเมื่อมีความสัมพันธระหวางพระสงฆ รัฐ และประชาชนเปนไปอยางสมดุล คือ
พระสงฆตองไมใกลชิดกับรัฐมากเกินไปจนเหินหางจากประชาชน สถาบันสงฆตอ งปรับบทบาท
ของตนเองใหใกลชิดกับประชาชนมากขึน้ ใหชุมชนเขามามีสวนรับผิดชอบเหมือนในอดีตมากขึ้น
สงเสริมทางดานศีลธรรมใหแกประชาชนสงเสริมจริยธรรมใหแกเยาวชน
ซึ่งการกระชับ
ความสัมพันธนี้เปนสิง่ สําคัญยิ่งตอความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะประชาชนจะมี
ความเขาใจในธรรมะมากขึน้ ๓๕๖ แมกระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ตั้งแต
ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย ไดยกเลิกการเรียนการสอนเรื่องของศาสนาและศีลธรรมที่เคย
สอนโดยตรง เปลี่ยนไปเปนวิชาที่แฝงอยูในศาสตรตางๆ ไมใหความสําคัญเทาที่ควร๓๕๗ จึงไดมีการ
จัดตั้งโครงการศึกษาสงเคราะหเพื่อเปนวิทยาทานแกเยาวชนทีม่ ีความสนใจเขามาศึกษาอบรม
และไดรับการอุดหนุนจากรัฐ คือ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยและโรงเรียนวัดสอนเด็กกอน
เกณฑ๓๕๘ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรพระพุทธศาสนา ใหเด็กใกลชิดพระพุทธศาสนา และเพื่อ
ปลูกฝงศีลธรรมและวัฒนธรรมแกเด็ก
ในยุคโลกาภิวัฒนทที่ ําใหกระแสลัทธิบริโภคครอบคลุม
สังคมไทย หากสถาบันสงฆไมปรับตัวใหเขมแข็งทัง้ ทางสังคมและทางจิตใจก็ยอมตกอยูในความ

๓๕๕

พระราชวรมุนี, พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, ๒๕๑๓), ๒๑-๒๒.
พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, ๑๐๑.
๓๕๗
ธรรมาธิเบศร (นามแฝง), พระพุทธศาสนาฤาจะสิ้นความมั่นคง (กรุงเทพฯ : วิสดอมเซ็นเตอร,
๒๕๓๔), ๑๙.
๓๕๘
สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖๔-๖๖.
๓๕๖

๑๒๒
พายแพ และกลายเปนสวนหนึง่ ของลัทธิบริโภคนิยม ดังที่เห็นไดจากพุทธพาณิชยที่มีอยูท ั่วไปตาม
วัดวาอารามตางๆ
บทบาททางดานการเผยแพรหลักธรรมใหแกสังคม ในสมัยพุทธกาล เมื่อ
พระพุทธเจาทรงตรัสรู พระองคทรงเผยแพรใหแกประชาชนเพื่อใหพนจากความเปนทุกข โดยผูท ี่
ตองการหาทางดับทุกขตองเขามาบวชเปนพระภิกษุสงฆเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม พระภิกษุสงฆ
เหลานี้ตางก็เปนกําลังสําคัญในการเผยแพรพระศาสนา การเผยแพรยงั จํากัดอยูในเขตของวัด และ
ในโอกาสที่มงี านบุญหรือการบําเพ็ญกุศลตางๆ เชน เทศนาสั่งสอนชาวบานในวันพระหรืองาน
ทําบุญบาน งานศพ รวมทัง้ ในเวลาที่ญาติโยมไปขอคําปรึกษาที่วัด ตอมาเมื่อมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การขนสง และการสื่อสารชวยใหการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นและการสื่อสารในรูปแบบ
ตางมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการเผยแพรหลักธรรมไดอยางกวางขวางและ
เขาถึงประชาชนไดมากขึน้ การเผยแพรพระพุทธศาสนาโดยทัว่ ๆไปจะใชวิธี การเทศนหรือการ
บรรยายธรรมในโอกาสตางๆ เชน ในวันพระ งานศพหรือตามสถานที่ตางๆที่ไดรบั การนิมนต และ
การเผยแพรโดยผานสื่อตางๆ
บทบาททางดานสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย
ในอดีตวัดเปนศูนยกลางของ
ชุมชน เปนบอเกิดของประเพณีและวัฒนธรรมในดานตางๆ นับตั้งแตการสรางวัดก็เกิดจากความ
รวมมือกันระหวางชาวบาน ขุนนางและจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริยทที่ รงสรางและ
อุปถัมภวัดนัน้ คติในการสรางวัดตลอดจนสิ่งปลูกสรางอื่นๆภายในวัดของคนไทย เปนการสราง
บุญกุศลที่ยงิ่ ใหญ สงผลใหผูรวมทําบุญไดรับอานิสงสทั้งในชาตินี้และชาติหนา จึงมีการทุมเท
สรางศิลปกรรมที่งดงามปรากฏตามที่
ความรูความสามารถในฝมือทางชางทีม่ ีอยูอ ยางเต็มที๓๕๙
่
ตางๆ เชน พระอุโบสถ ศาลาราย หอระฆังตลอดจนตามฝาผนังในพระอุโบสถ เมื่อวัดสรางเสร็จ
กิจกรรมตางๆตองไปเกี่ยวของสัมพันธกับชาวบาน เชน การเขามาบวชหรือการเขามาเลาเรียน
หนังสือจากพระสงฆ หรือในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนาชาวบานก็รวมตัวกันไปทําบุญที่วัด การ
ทําบุญแตละครั้งแตละโอกาสก็มีรูปแบบทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะกอใหเกิดแบบแผน ประเพณีและ
พิธีกรรมขึ้น
เปนที่รูดีกนั วากระแสของโลกาภิวัฒนทาํ ใหโลกเรานัน้ แคบลง เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สถาบันสงฆเองก็ตกอยูในวงลอมของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงตองมีการปรับตัวเองใหเขากับยุคกับสมัย สถาบันสงฆกาํ ลังเผชิญกับกระแส
โลกาภิวัฒน แตในเวลาเดียวกันกระแสโลกาภิวัฒนกน็ ําโอกาสที่ดีมาสูสถาบันสงฆ เพราะทําให
๓๕๙

ชัย เรืองศิลป, ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณกอนศตวรรษ ๒๕, ๒๖๗-๒๗๐.

๑๒๓
ตอบสนองความตองการของผูคนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจอยางไดผล เปนการปรับตัวทัง้ ทางดาน
ตัวบุคคลในสถาบันเองและในดานหลักธรรมคําสั่งสอน
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕
การบริหารกิจการพระศาสนา เปนหนาที่ของสงฆที่จะดําเนินใหเปนไปตามพระพุทธ
บัญญัติ แตเนื่องจากราชอาณาจักรและพุทธจักรมีเรือ่ งที่จะตองจะประสานซึง่ กันและกัน เพือ่
ความมัน่ คงของอาณาจักร รัฐบาลไทยจึงเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจการพระศาสนา ในบาง
ยุคบางสมัยถากฎหมายบานเมืองเปนเผด็จการ กฎหมายคณะสงฆก็จะออกมาในรูปลักษณะของ
การรวบอํานาจ โดยการใหอํานาจแกคณะกลุมบุคคลหรือใหอํานาจแกบุคคลหนึง่ บุคคลใดโดย
เด็ดขาด เชนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๘ กลาววา เจาอาวาส มีอํานาจที่จะ
สั่งใหผูใดอยูในวัดหรือออกจากวัดเมื่อใดก็ได๓๖๐ ทัง้ ๆที่ในหลักพระธรรมวินยั นัน้ การสรางวัดก็
เพื่อใหพระสงฆที่จรมาจากสี่ทิศไดพํานักอาศัย ตอนถวายวัดจะตองบอกวา ขอถวายวัดนี้แก
พระสงฆที่มาจากสีท่ ิศ เพราะฉะนัน้ ในหลักพระธรรมวินัยจริงๆ สมบัติตรงนี้เปนสมบัติของคณะ
สงฆ
ไมใชสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ทีจ่ ะมายึดครอง
หรือในยุคที่บา นเมืองเปนแบบ
ประชาธิปไตย กฎหมายคณะสงฆก็จะออกมาเปนประชาธิปไตย มีสังฆสภา มีสงั ฆมนตรี มีคณะ
วินัยธร ดังนั้นการปกครองคณะสงฆจงึ ถูกอํานาจรัฐเขาครอบงําตลอดเวลา
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกตราขึน้ ในสมัยของคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(รสช.)กระทําการรัฐประหารและไดแตงตั้งนายอานันท ปนยา
รชุน เปนนายกรัฐมนตรี ภายใตการปกครองในระบบเผด็จการทหารนี้ ไดมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณที่
เปนอยู เพื่อใหมีความสะดวกและชัดเจนในการตีความ เชน ปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใหมีเพียงพระองคเดียว เพื่อปองกันการเกิดปญหาขัดแยงในวงการ
คณะสงฆ ตามมาตรา ๗ ทีว่ า”พระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง”๓๖๑
กําหนดขั้นตอนการแตงตัง้ ผูป ฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จ
พระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จ
พระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯ
เพื่อทรงสถาปนาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช มีการแกไขการเลื่อนตําแหนงผูบริหารของพระราชาคณะแตเดิมพิจารณาดวยความ
๓๖๐

ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่ภาคผนวก.
๓๖๑
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก.

๑๒๔
อาวุโสโดยพรรษา ถูกแทนที่ดวยอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ตามมาตรา ๑๐ ที่วา ” ในเมื่อไมมีสมเด็จ
พระสังฆราช
ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช”๓๖๒เปนการใหอํานาจแกมหาเถรสมาคมซึง่ เปนผูพิจารณาการแตงตั้งสมณศักดิ์ และ
ยังเปนผูเสนอพระราชาคณะที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดเพียงรูปเดียว
ขึ้นทูลเกลาให
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เพิ่มเติม มาตรา ๑๕ ตรี ที่วา ”มหาเถรสมาคมมีอาํ นาจ
ดังตอไปนี้ ๑.ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม ๒.ปกครองและกําหนดการบรรพชา
สามเณร ๓.ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ ๔.รักษาหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา
๕.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อื่น”๓๖๓ และมาตรา ๑๙ ที่วา ”สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆตามมติของมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึง่ มีหนาที่
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่มหาเถรสมาคม
มอบหมาย โดยขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม”๓๖๔กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มหาเถรสมาคม ไดสรางระเบียบ
กฎเกณฑขึ้นมาเพื่อใหมีอํานาจในการควบคุมสถาบันสงฆแตเพียงหนวยงานเดียว พระราชบัญญัติ
การปกครองคณะสงฆ ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเปนเผด็จการเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากประชาชน
และพระสงฆชั้นผูนอยจะไมมีสวนรวมแลวภาครัฐยังไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดอีกดวย ทําให
ความสัมพันธระหวางประชาชน พระสงฆ และรัฐแยกออกจากกันอีกดวย
สถาบันสงฆกับโลกสมัยใหม
เทคโนโลยีทําใหทนั สมัย ทําใหฉลาด ทําใหเปนผูชนะ ทําใหมีคุณคา
ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมนุษยเอาชนะธรรมชาติไดมากขึ้น ยิง่ กวานั้นยังเอาชนะ
สังคมมนุษยดว ยกัน โดยใชสติปญญา ความฉลาด การวางแผนทางเศรษฐกิจและอื่นๆ ก็ทาํ ให
สามารถเปนนายเหนือมนุษยดวยกันได๓๖๕ กระแสของความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้

๓๖๒

ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก.
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก.
๓๖๔
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ภาคผนวก.
๓๖๕
ระวี ภาวิไล, โฉมหนาใหมของการศึกษาไทย อุดมคติและแนวทางการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและเอกลักษณของบานเมืองไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๑๗),
๒๐.
๓๖๓

๑๒๕
มาจากความเจริญในดานเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทําใหสามารถติดตอกับนานาประเทศไดอยาง
สะดวกงายดาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง มีผลกระทบตอโครงสราง และหนาที่ของ
สถาบันสงฆ๓๖๖ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศมหาอํานาจไดขยายตัวไปสูป ระเทศที่ดอย
พัฒนาและกําลังพัฒนา ทําใหประชาชนมีการตื่นตัวในการรับรูความเปลี่ยนแปลงในโลกมากขึ้น
อันเปนผลมาจากโทรคมนาคมยุคโลกาภิวัฒนที่ดาวเทียมเปนพาหะอยางดี กระแสโลกาภิวัฒนได
นํามาทัง้ โอกาสและทางเลือก๓๖๗ ซึ่งไดแกการเผยแพรหลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถทําไดโดย
ใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหม เชน จัดพิมพพระไตรปฎกลงในแผนดิสค หรือการเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต ที่ทาํ ใหการเผยแพรศาสนาพุทธมีความสะดวกและรวดเร็วและสามารถถึงตัวผูที่สนใจ
ไดโดยตรงอยางมีประสิทธิภาพ
สวนทางดานเศรษฐกิจของวัด
มีการทําใหสถาบันศาสนากลายเปนแหลงสินคาที่
แพรหลายไปไดกวางขวางและตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะใชกลไกของการตลาดนําไปกระจายให
กวางไกลทัว่ ถึงขึ้น เพราะกลไกตลาดปจจุบันมีศักยภาพที่จะเขาถึงผูคนอยางกวางขวาง๓๖๘ ภายใต
อิทธิพลของกระแสธุรกิจที่มกี ารแขงขันกันอยางสูง วัดไดถูกแปรสภาพใหกลายเปนตลาดในอีก
รูปแบบหนึ่ง สิ่งที่นาํ มาซื้อขายกันก็ไมไดมีแตเครื่องรางของขลังเทานั้น มีการนําบุญกุศลและ
พิธีกรรมมาเปนสินคาอีกแบบหนึง่ โดยพระกลายเปนผูขาย คนที่ปรารถนาจะไดบุญไมจําเปนตอง
ทําความดีอีกตอไป เพียงแตจายเงินเทานัน้ และแนนอนวาถวายเงินมากเทาไร ก็เชื่อวาบุญจะ
เพิ่มพูนมากขึน้ เทานัน้ สวนพิธีกรรมก็กลายเปนบริการทีม่ ักมีราคากําหนดไว๓๖๙ เชนในกรณีของวัด
พระธรรมกายที่สามารถนําหลักการทางศาสนาไปเผยแพร และสามารถเชื่อมโยงใหเขากับธุรกิจได
เปนอยางดี โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนเปนสินคาและใชวิธีของการขายแบบถึงตัวผูซ ื้อ โดยใชเรื่อง
ของการทําบุญทํากุศลเปนสินคาหลัก
มีสนิ คาใหเลือกหลายอยางหลายชนิดพรอมทั้งมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆเพื่อการเขาถึงลูกคาใครที่ถวายเงินมากก็ไดบุญมาก
การทีว่ ัดหันมาทําธุรกิจแบบนี้ ไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่แนบแนน
ระหวางวัดกับเศรษฐกิจและสังคมเทานัน้ หากยังชี้ใหเห็นบทบาทของวัดและสถาบันสงฆไทยที่มี
การปรับตัวใหเปนสวนหนึง่ ของสังคมในระบบทุนนิยมอยางกลมกลืน

๓๖๖

พระราชวรมุนี, ลักษณะสังคมพุทธ, ๑๗-๒๐.
เพ็ญจันทร ทัพประเสริฐ, อดีต ปจจุบัน อนาคต ของการศึกษาไทยภาคบังคับ, ๒๔๒.
๓๖๘
พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, ๓๙๗.
๓๖๙
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๕.
๓๖๗

๑๒๖
การศึกษาของสถาบันสงฆ พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๔๔
สิ่งที่สาํ คัญที่สดุ ของสถาบันสงฆในอดีตคือการศึกษา เพราะพระสงฆสวนใหญคือผูที่มี
การศึกษา ประชาชนจะมาหาความรูที่วดั จึงทําใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชน การศึกษาของ
พระสงฆในสมัยกอนแบงออกเปน ๒ ประเภท คือการสอนพระปริยตั ิธรรมแผนกบาลีเปนการศึกษา
หลักสูตรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมและหลักสูตรการอานธรรมในภาษาบาลี และการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมคือการศึกษาหลักสูตรของพระสงฆที่ตองศึกษาเรื่องธรรมภาษาบาลี๓๗๐
ตอมา
ไดมีการนําเอาการศึกษาสายสามัญแบบทางโลกมาประยุกตใหเขากับการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆที่ไมเปนการผิดพระธรรมวินยั ๓๗๑
การศึกษาของพระสงฆไดขยายตัวขึ้นมาโดยลําดับ ตัง้ แตระดับประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา มีการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยของพระสงฆตามแบบการเลาเรียนของประชาชนเพื่อ
ความเจริญของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
โดยมีจุดประสงคเพือ่ สงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณรไดมีความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนารวมทัง้ ศาสนาอื่นดวย
พรอมกับปรับปรุง
การศึกษาและวัฒนธรรมทั่วๆไปของพระภิกษุสามเณร
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและการศึกษาของทางโลก
จึงไดมีการขยายเพิ่มขึ้นทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
เพื่อใหการศึกษาไดอยางทัว่ ถึงทัง้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๓๗๒และมหามกุฎราช
วิทยาลัย๓๗๓ และยังไดรับความรวมมือจากทางราชการ โดยใน พ.ศ.๒๕๒๗ รัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท ไดตราพระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะผูสําร็จวิชาการพระพุทธศาสนาระดับชั้น
ปริญญาตรีจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียกวา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)๓๗๔สวนของ
มหามกุฎราชวิทยาลัยเรียกวา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)๓๗๕ ตอมามหาวิทยาลัยของสงฆทั้ง ๒
แหงไดขยายระดับการศึกษาขึ้นไปอีกขั้นหนึง่ โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดดําเนินการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ใหปริญญาวา”พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)” เมื่อ
๓๗๐

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๖.
๓๗๑
เรื่องเดียวกัน, ๖.
๓๗๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔๗๔๘.
๓๗๓
มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สุรวัฒน, ๒๕๔๓), ๓๓-๓๔.
๓๗๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๖๒.
๓๗๕
มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓, ๒๕.

๑๒๗
พ.ศ.๒๕๓๑๓๗๖สวนมหามกุฎราชวิทยาลัยไดเปดทําการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๑ เรียกชื่อปริญญาวา”ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)๓๗๗ และยังไดขยายตอไปในโลก
กวางตอผูที่สนใจทัว่ ไปจนถึงขั้นสูงสุดของการศึกษาโดยในปการศึกษา ๒๕๔๓ ในภาคที่ ๑/
๒๕๔๓ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดรับนิสิตทั้งคฤหัสถและ
บรรพชิต เขาศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ใน
ภาคที่ ๒/๒๕๔๓ ไดเปดรับทั้งคฤหัสถและบรรพชิตเขาศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา๓๗๘
แมวาการศึกษาของสถาบันสงฆ สามารถกาวขึน้ ไปทัดเทียมกับการศึกษาของทางโลก
ไดบางในบางสวนซึง่ ก็เปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึน้ ในสังคม
ดังนัน้ จึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับหลักการของบานเมือง ดังเชนการ
ตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เปนพลังสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของชาติบานเมือง สถาบันสงฆจึง
ถือโอกาสนี้ปฏิรูปการศึกษาของสงฆไปพรอมกัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ที่บงั คับใหรัฐตองจัดการศึกษาใหประชาชนอยางทัว่ ถึง และมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย รวมทัง้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ ก็บงั คับใหบดิ า
หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลตองไดรับการศึกษาภาค
มารดา
บังคับ และบทเฉพาะกาล ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ ใหเวลา
รัฐเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ประเทศจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เปนผลให
เด็กไทยทั่วประเทศจะถูกบังคับใหเรียนโดยไมเสียคาใชจายจนจบมัธยมศึกษาปที่ ๓ และสามารถ
เรียนฟรีโดยสมัครใจจนจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๖๓๗๙ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนผูเขามา
บวชเปนสามเณร เพราะเด็กที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จะมีอายุเฉลี่ย ๑๕ ป และเด็กที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ จะมีอายุเฉลี่ย ๑๘ ป เด็กผูชายทีม่ ีอายุขนาดนี้มกั สนใจที่จะเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยหรือทํางานประกอบอาชีพมากกวาคิดจะบวชเรียนเปนสามเณร
ดังนั้นเมื่อใดรัฐ
๓๗๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕๐ ป อุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย, พิธีประสาทปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๓, ๒๖.
๓๗๘
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม ป
การศึกษา ๒๕๔๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒๕๔๗), ๓.
๓๗๙
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.
๓๗๗

๑๒๘
สามารถจัดการศึกษาภาคพืน้ ฐานแบบใหเปลาไดทั่วประเทศ เมื่อนัน้ จํานวนผูบวชเปนสามเณรจะ
ลดลงอยางมาก สถาบันสงฆจึงจัดตั้งโครงการตางๆเพื่อดึงดูดเยาวชนใหหันมาสนใจในกิจกรรม
ทางศาสนา โครงการที่สําคัญคือการเปดโรงเรียนที่สอนพุทธศาสนาแบบบูรณาการใหเขากับวิถี
ชีวิตในโรงเรียน เรียกวา”โรงเรียนวิถพี ุทธ” โดยมีเปาหมายตองการอบรมจิตใจของเด็กใหมีสติ
สมาธิ พรอมกับการเรียนวิชาการในทางโลก ฝกเด็กใหมีความสามารถในการทํางานเปนทีม เรียนรู
การบริหารจัดการตามแนวพุทธคือเคารพในการศึกษาหาความรูจากผูอ าวุโส
ปลูกฝงใหเด็กมี
พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ คือรูจักความสามัคคีและการมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น และที่สาํ คัญ
อีกอยางหนึ่งคือการสอนใหรูจักการควบคุมกิเลสตัณหา รูจักการแสวงหาความสงบดวยการปฏิบตั ิ
ธรรม๓๘๐
สวนเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ ก็คือการพัฒนาสังคมไทยใหเปน สังคมแหงการเรียนรู ตามมาตรา ๑๕ (๑) ที่กลาว
วา”การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กาํ หนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน”๓๘๑
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ ๒ แหง คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จึงจัดอยูใน
สวนของการศึกษาในระบบ อีกทัง้ ยังมีการกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูของการศึกษา
ระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบก็ได ดังที่มาตรา ๑๕ วรรคทายกําหนดวา “ใหมีการเทียบ
ผลการเรียนทีผ่ เู รียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางาน”๓๘๒ ตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้ เปนผลใหมกี ารเทียบโอนผล
การเรียนระหวางระบบการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกบาลี กับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ และยังเปนการชวยประหยัดเวลาในการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรโดยไมตองมีการเรียนวิชาเดียวกันซ้ําซอนกันในหลายระบบ เชน ถาสอบได
ประโยค ป.ธ.๓ ก็ไดรับการยกเวนไมตองเรียนบางรายวิชาในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

๓๘๐

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๓๔-๓๕.
๓๘๑
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.
๓๘๒
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.

๑๒๙
สามัญศึกษา หรือในมหาวิทยาลัยสงฆ เนือ่ งจากทางราชการไดเทียบวุฒิ ป.ธ.๓ = ม.๓ ป.ธ.๕ =
ม.๖ และ ป.ธ.๙ = ปริญญาตรี๓๘๓
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖) ที่เปดกวางใหทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ดังที่บัญญัติไววา “การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ”๓๘๔และมาตรา ๑๘ ที่วา “การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปนี้” ในขอที่ ๒ ทีว่ า “โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของ
รัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สงั กัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน่ ”๓๘๕หมายความวา
สถาบันสงฆมโี อกาสในการขอจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกระดับ การเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆตอประชาชนเพื่อสอนศีลธรรมใหแกเด็ก
ดวยการจัดตั้ง
โรงเรียนหรือศูนยการเรียนในวัด จะมีผลทําใหสถาบันสงฆกับประชาชนมีความใกลชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น และในหมวดที่ ๙ ที่เกี่ยวกับ ”เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”๓๘๖ จะมีผลใหสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจะถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาของสถาบันสงฆมากขึ้น ใหมีความสอดคลอง
กับวิถีชวี ิตทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ชวยใหคนไทยได
เขาถึงการศึกษาทางศาสนาไดมากขึ้นทัง้ ในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน
ซึ่งจะเปนการสงเสริมสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท ั้งทางโลกและทางธรรม
คือ
เพราะระบบการศึกษานับตัง้ แตชั้นประชาบาลในชนบทจนถึงระดับมหาวิทยาลัยในเมือง
องคกรที่สรางคานิยมความตองการความสําเร็จในชีวิตและหนาทีก่ ารงาน โดยใชวิธี การแยงชิง
แขงขัน การใหความสําคัญกับคนเดนคนเกง พระสงฆที่เรียนรูว ิชาการแบบใหมแลวจะสึก หรือ
กําลังเรียน เพือ่ เตรียมตัวหาทางออกไปประกอบอาชีพแบบคฤหัสถ”๓๘๗ การศึกษาของสถาบันสงฆ
จึงไดมีสวนชวยเสริมสรางการศึกษาของรัฐ โดยเปนชองทางสําหรับชาวชนบทผูย ากไร ใหมีโอกาส
ไดรับการศึกษาตามสมควรแกสถานภาพของตน
อันเปนผลใหพระภิกษุสามเณรสวนมาก

๓๘๓

สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจง, รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ, ๓๐.
๓๘๔
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.
๓๘๕
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.
๓๘๖
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.
๓๘๗
พระมหาประยุทธ ปยุตโต, บันทึกการสัมมนา เรื่อง พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน (กรุงเทพฯ :
ศิวพร, ๒๕๑๓), ๒๖.

๑๓๐
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯเปนชาวชนบทที่เขามาแสวงหาความรูเพิ่มขึ้นจากพืน้ เพเดิมในสวนภูมิภาค
๓๘๘
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของตนเอง๓๘๙ ซึง่ มีผล
ใหมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหงนี้เปนนิตบิ ุคคล มีสถานะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐอยูในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ มหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัยและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนพระเถระที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง และมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ประกอบดวยพระภิกษุและสามเณร ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกวา
แมวาวัตถุประสงคหลักของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ อยูท กี่ ารปฏิรูปการศึกษาไทยทัง้ ระบบ และไมมีการกลาวถึง
บทบาทของสถาบันสงฆในการจัดการศึกษาไวโดยตรง
แตก็มีบทบัญญัตหิ ลายมาตราที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆโดยรวม

๓๘๘

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กองแผนงานการศึกษา, สภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, ๗๓–๗๔.
๓๘๙
ดูรายละเอียดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ภาคผนวก.

๑๓๑

บทที่ ๗
บทสรุป
สังคมไทยจากอดีตจนถึงสิน้ สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน(ร.๓)นัน้
แทบไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก กลาวคือพระสงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอนประชาชนทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรม เปนกลไกที่สําคัญยิ่งสําหรับการปลูกฝงทัศนคติ ความคิดและความเชือ่ ตามที่ผูปกครอง
คาดหวัง เนื่องจากพระสงฆถือเปนภูมปิ ญญาของชุมชน ดวยเหตุนหี้ นาที่จัดการศึกษาใหแก
ประชาชนจึงตกเปนภาระของวัด โดยมีพระสงฆเปนผูอ บรมสั่งวิชาความรูแกเยาวชนโดยเฉพาะ
เด็กผูชาย วัดจึงเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงเผยแพรความรูท ดี่ ีที่สุด โดยพระสงฆเปนผูนาํ
ทางปญญา ผูนําทางความคิดความเชื่อและคานิยมของสังคมไทยอยางเห็นไดชัด การเคารพนับ
ถือพระสงฆมากกวาการเปนนักบวชแตเพียงอยางเดียว สถาบันสงฆจึงมีความสําคัญตอสังคมไทย
มาโดยตลอด
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเริ่มมีขนึ้ ในปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อชาติตะวันตกเริ่มขยาย
อิทธิพลเขามา และเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อถูกอังกฤษบังคับใหทาํ
สนธิสัญญาเบาริ่ง ในป พ.ศ.๒๓๙๘ ผลของสัญญานีท้ ําใหเมืองไทยตองเปดประเทศรับอารยธรรม
ของตะวันตกที่มีความแตกตางกันอยางเต็มที่ ผูคนในแวดวงชัน้ สูงเริม่ มีแนวความคิดเปลี่ยนไปเมื่อ
ชาวตะวันตกไดนําวิทยาการสมัยใหมมาเผยแพร ทําใหมีโอกาสไดศึกษาวิชาการสมัยใหมที่เนน
เรื่องของเหตุและผลมากกวาความเชื่อทางศาสนาพุทธ จึงเปนระยะแรกที่วัฒนธรรมตะวันตกเขา
มามีอทิ ธิพลในสังคมไทย
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ใหเปนรัฐชาติสมัยใหมตามแบบชาติ
ตะวันตกเริ่มมีมาตั้งแตรัชกาลที่ ๔ และยิง่ ทวีความเขมขนขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีการสงพระราช
โอรสและลูกหลานขาราชการชั้นผูใหญออกไปศึกษายังประเทศตะวันตก โดยมีจุดประสงคเพื่อการ
รับรูถึงสิ่งใหมๆและเพื่อนําความรูมาพัฒนาประเทศใหเปนทีย่ อมรับของบรรดาอารยประเทศ เปน
การสงผลใหมกี ารปฏิรูปภายในทัง้ เรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเปนสิง่ ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงใหความสําคัญอยางยิ่ง ทรงทําการปฏิรูป
การศึกษาใหเปนแบบตะวันตก แตไมสามารถดําเนินไดอยางลุลว ง เนื่องจากประสบปญหาหลาย
อยางทั้งภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ

๑๓๒
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ภัยคุกคามในการลาอาณานิคมจากชาติตะวันตกแทบหมดสิ้นไป
แลว ทําใหสถานการณตางๆไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศขึน้ อยู
กับการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก การศึกษาแบบตะวันตกจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่มคี วามสําคัญตอแนวความคิดนี้ (อาจจะเปนเพราะวาพระองคมิไดมคี วามผูกพันกับ
ทางศาสนาเนือ่ งจากมิไดทรงผนวชเปนสามเณรเหมือนกับเจานายพระองคอื่น และการทีท่ รงตอง
ไปศึกษายังประเทศอังกฤษตัง้ แตมีพระชนมายุได ๑๔ พรรษา ทรงเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของ
อังกฤษในทุกๆดาน จึงอาจเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาเชนเดียวกับ
อังกฤษ) จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ขึ้นเพื่อใชบังคับเด็กและ
ผูปกครองตองนําเด็กไปเรียนหนังสือตามทีร่ ัฐกําหนดโดยไมตองเสียคาใชจาย โดยมีจุดประสงค
หลักคือ การกําหนดแนวทางใหประชาชนประพฤติปฏิบตั ิตอสังคม ตอองคพระมหากษัตริยและตอ
ประเทศชาติเสียใหมตามการเปลี่ยนแปลงของโลก พระราชบัญญัติฉบับนี้ยงั ไดเปลี่ยนจากการที่
ใหพระสงฆเปนครู มาเปนฆราวาสที่มีความรูโดยตรงตามสาขาวิชามาเปนผูสอนแทน และไดมีการ
วางแนวทางในการดําเนินงานไวเปนแบบแผนแนนอน เชน มีการจัดตั้งโรงเรียน กําหนดรูปแบบ
การเรียนการสอน กําหนดหลักสูตร รวมทัง้ คัดเลือกครูผูสอน ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทาํ ใหมี
โรงเรียนเกิดขึ้นมากขึ้น มีนักเรียนเพิม่ มากขึ้น มีครูผูสอนที่เปนฆราวาส รวมทั้งมีหนวยงานที่
รับผิดชอบตอการศึกษาโดยตรง
เมื่อระบบการศึกษาแบบใหมเขามาสูสงั คมไทย ทําใหวิถชี ีวิตของผูค นเริ่มเปลี่ยนไป
คานิยมของสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปดวย
การเปลี่ยนครูจากพระสงฆมาเปนครูฆราวาสทําให
สถาบันสงฆไดรับผลกระทบมากที่สุด ทําใหความสัมพันธของสถาบันสงฆกับประชาชนจึงคอยๆ
ถอยหางออกจากกัน อันเปนเหตุของการตองลดบทบาทที่มีตอสังคมลงไป ไมวา จะเปนบทบาท
ผูนําทางความคิดของสังคมบทบาทของความเปนศูนยกลางของชุมชน บทบาทความเปนผูนาํ ทาง
ปญญาของสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจมีผลกระทบตอสถาบัน
สงฆ และเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่นาํ ไปสูการปรับตัวของสถาบันสงฆ ซึง่ การปรับตัวนี้มิใช
เพียงการรักษาสถานะภาพเดิมเทานัน้
แตยังเปนการปรับตัวเพื่อใหรับกับสถานะภาพใหมที่จะ
เกิดขึ้นดวย ไมวาจะเปนการปรับตัวทางดานการศึกษา การปกครอง และทางเศรษฐกิจ
การปรับตัวทางดานการศึกษาของสถาบันสงฆ
มีความพยายามเปดกวางทาง
การศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากการเรียนนักธรรมและเปรียญธรรม
ดวยการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับการศึกษาของทางโลก ซึ่งถือวาสถาบันสงฆเริ่มเปลี่ยนจากการเปนผูน าํ มาเปนผูตาม

๑๓๓
ในทุกๆดานของสังคมไทย มีการตั้งมหาธาตุวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ นับวาเปนจุดเริ่มตนของ
การจัดการศึกษาแบบใหมทมี่ ีระเบียบแบบแผนแนนอน มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
และการสอบปริยัติธรรมใหเปนแบบทางโลก ตอมาไดตงั้ มหาวิทยาลัยของพระสงฆขึ้น ๒ แหง คือ
พ.ศ.๒๔๘๙
ไดกอตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ใหเปนสถานที่เรียนของพระสงฆฝา ย
มหานิกาย และ พ.ศ.๒๔๙๐ ไดกอตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย ใหเปนสถานที่ศึกษาของพระสงฆฝาย
ธรรมยุติ และรัฐไดยอมรับการศึกษาของสถาบันสงฆอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
การปรับตัวทางการปกครอง การปกครองของสถาบันสงฆจะมีความสัมพันธกับการ
ปกครองของฝายอาณาจักรตลอดเวลา กอนการเปลีย่ นแปลงการปกครองของอาณาจักรเมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๕ มีการใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจไวที่
สวนกลางสอดคลองกับระบบเทศาภิบาลของบานเมือง หลัง พ.ศ.๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหเปนแบบประชาธิปไตย โดยมีการแบงอํานาจออกเปน ๓ สวน คืออํานาจบริหาร ตุลาการ
และนิติบัญญัติ และพระราชบัญญัติคณะสงฆอีก ๒ ฉบับที่ตราในชวงของการปกครองในระบบ
เผด็จการทหาร ก็เปนไปในทิศทางแบบเดียวกันคือมีการรวบอํานาจไวที่มหาเถรสมาคมดวยการ
สรางกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อการควบคุมสถาบันสงฆท้งั หมด
การปรับตัวทางสังคม เมื่อสภาพสังคมมีความเปลีย่ นแปลงไป ความสัมพันธระหวาง
สถาบันสงฆกบั สังคมก็เปลีย่ นแปลงไปดวย อยางเชน คานิยมของคนมีฐานะดีในสังคมไทย
สมัยกอน เมือ่ มีเงินมีทองก็คิดที่จะสรางวัดหรือซอมแซมวัดวาอาราม แตในสังคมสมัยใหม เมือ่
ร่ํารวยขึ้นมาก็คิดแตจะหาวิธีที่ทาํ ใหเงินทองงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เพราะวาในสังคมสมัยใหม
ปจจัยทางเศรษฐกิจมีความสําคัญ มีผลกระทบตอสังคมมากกวาเรื่องทางศาสนา ผลของการ
พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก ทําใหรูปแบบของความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับสังคม
เปลี่ยนแปลงไปดวย เนือ่ งจากความหมายของวัดไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วัดไมใชพื้นที่
สาธารณะ ไมใชพื้นที่สําหรับการปฏิบตั ิธรรมของประชาชนอีกตอไป แตวัดไดกลายเปนพื้นที่
สําหรับการทองเทีย่ ว พืน้ ทีท่ างธุรกิจ ที่เหมาะสําหรับยุคที่เศรษฐกิจมีความสําคัญตอชีวิตของคน
ในสังคม สภาพสังคมไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับระบบเศรษฐกิจ สังคมเมืองใหญและสังคม
เมืองหลวงซึ่งมีการพาณิชยและอุตสาหกรรมเขามาเกี่ยวของ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ
ผลของการรับวิทยาการตะวันตกทําใหเกิดสถาบันตางๆ
ขึ้นมาทําหนาที่แทนสถาบันสงฆมากมาย รัฐตองเสียงบประมาณและคาใชจายไปใหกับสถาบัน
เหลานี้ เปนเหตุใหรัฐตองลดการอุปถัมภที่เคยใหแกวดั ลงไป และจากการที่สถาบันสงฆเขาไป
ผูกพันกับทางโลกมากเกินไป วัดในเมืองสวนใหญเจริญเติบโตควบคูไปกับการขยายตัวของระบบ

๑๓๔
ทุนนิยม เมื่อเศรษฐกิจการคาและชุมชนขยายตัว ที่ดินมีราคาสูงขึน้ อยางรวดเร็ว วัดก็มีสินทรัพย
เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลในทันที เนื่องจากการครอบครองที่ดินอยูจาํ นวนมาก การไดรับอิทธิพลของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มีบทบาทสูงในสังคมไทยเขาไปดวย ทําใหสถาบันสงฆตองปรับตัว
ใหเขากับระบบเศรษฐกิจของทางโลกดวยการจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการตางๆ เพื่อ
การสรางรายไดใหแกวดั ไมวาจะเปนการนําที่ดนิ ของวัดออกหาผลประโยชนจากการเชา การจัด
งานวัด การทําเครื่องรางของขลังออกขาย รวมไปถึงการใชเรื่องของบุญออกหาผลประโยชน ซึ่ง
วิธีการเหลานีน้ ํารายไดมาสูว ัดอยางมหาศาลอยางไมนา เชื่อ นับวาเปนการปรับตัวใหเขากับระบบ
เศรษฐกิจไดอยางกลมกลืนของสถาบันสงฆ
จากเหตุทวี่ า สถาบันสงฆไทยเปนสถาบันหนึง่ ของสังคมที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
บานเมืองเชนเดียวกับสถาบันทัว่ ไปพรอมทั้งตองมีความสัมพันธกับสถาบันอืน่ ดวย และยังเปน
สถาบันที่เปดสําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัตพิ รอมใหเขามาและสามารถออกไปไดตลอดเวลาโดยไมมี
การบังคับ เพื่อการปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติที่อาจจะเบี่ยงเบนไปจากพุทธบัญญัติบาง แตไมใชการเบี่ยงเบนไปจากใจความสําคัญของ
หลักธรรมคําสัง่ สอนทั้งหมด และดวยขอจํากัดทางพระวินัยของพระสงฆทม่ี ีอยูหลายประการ ทํา
ใหไมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสังคมไดอยางทันทวงที ไมสามารถกาวทันขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีทที่ ันสมัยลาสุดได จึงเปนสาเหตุทที่ ําใหสถาบันสงฆไทยเปนเพียงแตผูตามและถูก
มองวาเปนสถาบันที่ลาสมัยทั้งๆทีม่ ีการปรับตัวใหเขากับความทันสมัยมาโดยตลอด สถาบันสงฆ
ไมสามารถกลับมามีบทบาทสําคัญในสังคมสมัยใหมไดอีกเลย นับตั้งแตไดมีการแยกการศึกษา
ออกจากวัด
นับตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๔ การวางแผนการศึกษาของรัฐไมไดเกี่ยวของกับสถาบันสงฆเลย
จึงมีการโอนยายความรับผิดชอบที่มีตอสถาบันสงฆตลอดมา ซึ่งดูเหมือนวาจะใหความสําคัญ
นอยลงเรื่อยมา เชน ใหมาอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตองการใหสถาบันสงฆเปนสวนหนึง่ ของ
การศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
และการโอนยายมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมของ
กรมการศาสนา ก็ทาํ ใหมองเห็นวาสถาบันสงฆมีหนาที่แตในเรื่องของวัฒนธรรมของชาติ ไม
เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติและไมมีสถานภาพของความเปนผูน ําในสังคมไทยอีกตอไป
ถึงแมวา จะมีการปรับตัวอยูตลอดระยะเวลาที่ผา นมา ไมวาจะเปนความพยายามดึงประชาชนให
หันกลับมาเขาหาวัดดวยรูปแบบตางๆ เชน แบบของทานพุทธทาส สันติอโศก วัดพระธรรมกาย
พระสงฆสายวิปสสนาธุระหรือพระปา
รวมทัง้ การชักชวนดวยพุทธพาณิชยตามที่มีอยูในวัด
โดยทั่วๆไป แตก็ยังไมสามารถเรียกศรัทธาของประชาชนใหคนื กลับมาไดดังเดิม
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๑๓๘
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กรุงเทพฯ : ๑๗๙ การพิมพ, ๒๕๓๘.
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ภาคผนวก

๑๔๙
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา บัดนี้เปนการสมควรจะจัด
ประถมศึกษาใหแพรหลาย และใหเจริญยิง่ ขึ้นในพระราชอาณาจักร และรอยกรองบทกฎหมายของ
ขอบังคับสําหรับประถมศึกษาวางลงไวใหเปนระเบียบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติประถมศึกษาไวสืบไปดังนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้ใหชื่อวา พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา ๒๔๖๔

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ใหใชเปนกฎหมายตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจที่จะทําบัญชีเพิ่มเติม เพื่อขยายการใชใน
อําเภอและตําบลอื่นๆไดอีกร่ําไป เมื่อเห็นวาเปนการสมควรที่จะทําดังนี้

มาตรา ๓

บทวิเคราะหศพั ทในพระราชบัญญัติ คําวา “โรงเรียนประถมศึกษา” หมายความทั้ง
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนราษฎร คําวา”โรงเรียนรัฐบาล”
หมายความวา โรงเรียนประถมศึกษาที่กระทรวงศึกษาตั้ง และดํารงอยูดวยเงินใน
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสิ้น
คําวา”โรงเรียนประชาบาล”
หมายความวา โรงเรียนประถมศึกษาที่ประชาชนอําเภอหนึ่ง หรือตําบลหนึ่งตั้ง
และดํารงอยูด ว ยทุนทรัพยของตนเอง หรือที่นายอําเภอตั้งขึ้นและดํารงอยูดวยทุน
ทรัพยของประชาชนทีว่ านัน้ อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในหมูบาน
และดํารงโรงเรียน
หนึ่งหมูเดียวกัน หรือตําบลหนึ่งตําบลเดียวกันจะตั้ง
ประชาบาลอยูม าก
กวาโรงเรียนหนึ่งก็ได ถาเปนการจําเปน คําวา”โรงเรียนราษฎร”หมายความวา
โรงเรียนประถมศึกษาที่บุคคลคนเดียว หรือหลายคนรวมกันตั้ง และดํารงอยูตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร คําวา”เด็ก”หมายความทัง้ เด็กชายและเด็กหญิงไม
วาอยูทใี่ ด

ลักษณะที่ ๑ ขอบังคับตางๆ
มาตรา ๔
ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและในโรงเรียนประชาบาลยอมใหเปลา คือวาไมเรียกคา

๑๕๐
สอนจากเด็กทีม่ าเรียน
มาตรา ๕

เด็กทุกคนที่มอี ายุตั้งแต ๗ ปบริบูรณ ตองเรียนอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษาจนอายุ
ได ๑๔ ปบริบรู ณ แตสําหรับบางอําเภอและตําบล ดวยเหตุเฉพาะทองทีเ่ ขต อายุ ๗
ปที่วานี้อาจเขยิบขึ้นเปน ๘ ป ๙ ปหรือ ๑๐ ปก็ได ตามที่กระทรวงศึกษาธิการชี้แจง
ไว เวลาเรียนในปหนึ่งตองไมนอยกวา ๓๒๐ เวลา (หรือ ๘๐๐ ชั่วโมง)

มาตรา ๖

การเรียนอยูในโรงเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ใหกินความดังนี้
๑.การที่เด็กผูมชี ื่อในบัญชีตามมาตรา ๔ เรียนอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งสอน
ตามหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เสนาบดีกระทรวงศึกษาเห็นวาเทียบ
กับหลักสูตรประถมศึกษาได
๒.การที่เด็กเรียนอยูใ นโรงเรียนที่วานั้นจริงๆไมขาดเกิน ๓๐ วันติดๆกัน โดย
ไมไดรับอนุญาต หรือปราศจากเหตุผล

มาตรา ๗

เมื่อเด็กคนใดอายุได ๑๔ ปบริบูรณยังอานและเขียนภาษาไทยไมไดพอสมควรตอง
เขยิบเขตที่บังคับใหเรียนอยูใ นโรงเรียนออกไปอีก จนกวาเด็กคนนัน้ จะอานและ
เขียนภาษาไทยไดพอสมควร
ยกเวนเสียแตเด็กทีบ่ กพรองในสวนของกําลัง
ความคิด ซึ่งเห็นไดวาคงจะเรียนถึงฐานดังนัน้ ไมได

มาตรา ๘

ในเดือนสุดทายของปหนึ่งๆ นายอําเภอตองทําบัญชีเด็กทั้งปวงซึ่งมีที่อยูกินในทอง
ที่ของตนในเวลานั้น ซึ่งจะมีอายุถึงเขตที่จะเขาเรียนในระหวางปตอไปนายอําเภอ
ตองแจงความดวยลายลักษณอักษรตอบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กทุกคนที่มีชื่อ
ในบัญชี ใหสง เด็กนัน้ เขาเรียนอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษาระหวางปตอ ไป ตั้งแต
เวลาที่นายอําเภอเห็นวาจะเปนการสะดวก และไดกาํ หนดไวในแจงความนั้นให
นายอําเภอสงเด็กที่วาใหกับครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในทองที่ของตน โรงละ
ฉบับ

มาตรา ๙

โรงเรียนประถมศึกษาทุกๆโรง ครูใหญจําตองใชสมุดบันทึก ๓ เลม ตองทําใหทัน
เวลาเสมอ และถูกตองตามขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑
มาตรา ๑๐

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการจะใหยกเวนเด็กคนใดคนหนึ่งจากการเรียนอยูในโรง
เรียนประถมศึกษาได ถาบิดามารดาหรือผูปกครองรองวาเด็กคนนั้นรับการศึกษา
อยูในครอบครัวของเขาแลว แตถาไดยกเวนดังนี้ บิดามารดาหรือผูปกครองตองสง
เด็กนัน้ ใหศึกษาธิการอําเภอปละครั้งหนึ่งเพื่อสอบไลดูวา การศึกษาที่ไดรับนั้นเปน
อยางไร ถาปรากฏวาไมเพียงพอ หรือไมไดเรียนจบหลักสูตรประถมศึกษา หรือ
หลักสูตรที่เทียบไดปานนั้น เสนาบดีกระทรวงศึกษาเมื่อไดทราบจากรายงานของ
นายอําเภอวาเปนดังนั้นแลวจะถอนยกเวนเสียก็ได

มาตรา ๑๑

การยกเวนการเรียนอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษาจะใหไดแกที่มีลักษณะดังนี้อีกดวย
คือ
๑.เด็กที่มีอายุตา่ํ กวา ๑๔ ป เมื่อไดเรียนจบหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เสนาบดีกระทรวงศึกษาเห็นวาเทียบไดปานนั้นและสอบไดปานนัน้
๓.
๒.เด็กทีบ่ กพรองในสวนกําลังกายหรือกําลังความคิดหรือเปนโรคติดตอ
เด็กที่อยูห างจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนใหเปลาเกิน ๓,๒๐๐ เมตร หรือไม
สามารถจะไปถึงโรงเรียนได ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งอันไมมที างหลีกเลี่ยงได

มาตรา ๑๒

การยกเวนทั้งปวงตามมาตรา ๑๑ ผูวาราชการใหได แตเมื่อไดยกเวนไปแลว ตอง
รายงานตออุปราชหรือสมุหเทศาภิบาล อุปราชหรือสมุหเทศาภิบาลจะถอนการ
ยกเวนที่ผูวาราชการจังหวัดไดใหไปนั้นเสียก็ได

มาตรา ๑๓

การยกเวนชัว่ คราวจากการเรียนอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษา ก็ไดชวงเวลาไมเกิน
กวา ๒ เดือนในปหนึ่งติดๆ กันไป หรือไมติดๆ กัน เมื่อบิดามารดาหรือผูปกครอง
เด็กขอรองดวยลายลักษณอกั ษร การยกเวนชั่วคราวนี้จะใหไดเฉพาะตอเมื่อปรากฎ
หรือ
วาการเปนอยูข องบิดามารดาหรือผูปกครองตองอาศัยการงานที่เด็กทํา
จําเปนตองใชเด็กสําหรับการกสิกรรม หรือการหัตถกรรม ซึ่งมิฉะนั้นจะทําไป
ไมไดทีเดียว นายอําเภอเปนผูใหยกเวน แตผูวาราชการจังหวัดจะถอนการยกเวนที่
นายอําเภอไดใหไปนั้นเสียก็ได เมื่อเห็นวาควรทําดังนั้น

มาตรา ๑๔

โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงตองใหเจาพนักงานของรัฐบาลผูมีตําแหนงที่จะตรวจ

๑๕๒

มาตรา๑๕

ตรวจไดไมวาในเวลาใด ผูมีตําแหนงดังที่วานี้คือ หัวหนากรมกองตางๆใน
กระทรวงศึกษาธิการ ขาหลวงตรวจการศึกษาประจําภาค ศึกษาธิการมณฑล
ศึกษาธิการจังหวัด พนักงานตรวจการศึกษาประจําแขวง และศึกษาธิการอําเภอ
แหงกระทรวงศึกษาธิการกับทั้งอุปราช และสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการจังหวัด
โรงเรียนประถมศึกษาทั้งปวง นายอําเภอจะไปตรวจเพือ่ สอดสองดูวาเด็ก
ในทองที่ของตน ไดเรียนอยูในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติก็ได และสวน
โรงเรียนประชาบาลไปตรวจเพื่อทําหนาทีจ่ ัดการและคุมครองตามที่กลาวไว
การสอบไลประโยคประถมศึกษา อันเปนการสอบไลใหประกาศนียบัตรประโยค
ประถมศึกษานั้น
ใหเด็กที่ทกุ คนที่ไดรับประถมศึกษามาตามขอบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวแกเรื่องนี้เขาสอบไล การสอบไลใหมีวิชาแหงหลักสูตร
ประโยคประถมศึกษาหรือหลักสูตรที่เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการเห็นวาเทียบได
ปานนั้นการสอบไลที่วานี้เจาพนักงานของกระทรวงศึกษาธิการเปนผูสอบทั้งสิ้น

ลักษณะที่ ๒ โรงเรียนรัฐบาล
มาตรา ๑๖
การตั้ง การดํารงอยู และการจัดโรงเรียนรัฐบาล ยอมเปนไปตามขอบังคับ ซึ่ง
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจใชสาํ หรับโรงเรียนรัฐบาล
ลักษณะที่ ๓ โรงเรียนประชาบาล
มาตรา ๑๗
โรงเรียนประชาบาลตั้งดังนี้
๑. ประชาชนในหมูบานหนึง่ หรือตําบลหนึ่งมีใจสมัครตั้ง เมื่อไดยนื่ เรื่องราวตอ
ผูวาราชการจังหวัดโดยทางนายอําเภอ และไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
ใหตั้งแลว
๒. ถาประชาชนไมสมัคร หรือไมสามารถปฏิบัติดังนั้น ใหนายอําเภอเปนผูตั้ง เมื่อ
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดแลวอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๘

โรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนจัดตั้งนัน้ ใหมีสภากรรมการจัดการเปนผูจัดตั้ง
และดํารงไว สภากรรมการจัดการหนึ่งใหมีจํานวนกรรมการจัดการไมเกิน ๕ คน
และผูที่สมัครออกเงินสําหรับการตั้งขึ้นและดํารงอยูแ หงโรงเรียนที่วานี้เปนผูตั้ง

มาตรา ๑๙

การตั้งกรรมการจัดการนั้น

๑๕๓
๑. ในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ เมื่อประชาชนจํานวนหนึ่งไดลงชื่อสมัครออกเงินและ
ไดออกเงินแลวไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเห็นวาพอที่จะจัดตั้งโรงเรียน
ไดเมื่อใด
ผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินและไดออกเงินแลวตามอัตราที่อุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาลกําหนดตามที่เห็นเปนการสมควร ซึ่งเปนจํานวนเงินทีไ่ มต่ํากวา ๕
บาทมีสิทธิ์ใหคะแนนเลือกไดคนละคะแนนในการตั้งกรรมการจัดการ
๒.สําหรับการดํารงโรงเรียน ผูที่ลงชื่อออกเงินเลือกตั้งกรรมการจัดการในตนเดือน
ของทุกป ยกเวนเสียแตผูที่ลงชื่อออกเงินคนใดไมไดออกเงินสําหรับการดํารงอยู
แหงโรงเรียนตามอัตราที่อุปราช หรือสมุหเทศาภิบาลกําหนดตามที่เห็นเปนการ
สมควร ซึ่งเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา ๕ บาทตอปตามคราวเปนอันไมมสี ิทธิ์จะให
คะแนนเลือกตัง้ ได แตอยางไรการตั้งกรรมการจัดการนัน้ ยังไมนับวาถูกตองตาม
กฎหมายจนกวาจะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดและไดรบั ความเห็นชอบแลว กรรม
การจัดการที่ตงั้ ขึ้นนี้ อาจไดคาตอบแทนจากเงินบํารุงโรงเรียนตามที่ผูวาราชการ
กําหนดใหเปนปๆไป ดวยความเห็นชอบของอุปราชหรือสมุหเทศาภิบาล
มาตรา ๒๐

เมื่อประชาชนไดรับอนุญาตใหตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในหมูบาน หรือตําบลที่
อยูนั้นและไดตั้งกรรมการจัดการแลว กรรมการจัดการดังนี้ตองไปจดทะเบียนที่วา
การอําเภอตาม ทองที่

มาตรา ๒๑

กรรมการจัดการหนึ่งสภาเดียวกันจะตั้งใหจัดการสองโรงเรียน หรือมากกวาสอง
โรงเรียนที่ตั้งขึ้นในหมูบานหนึ่งหมูเดียวกัน หรือตําบลหนึ่งตําบลเดียวกันได

มาตรา ๒๒

เงินที่จําตัองใชจายสําหรับการตั้งและดํารงอยูแหงโรงเรียนประชาบาล ซึ่งประชา
ชนชนขึ้น เก็บจากประชาชนตามที่สมัครออกให เงินที่ประชาชนสมัครออกใหนนั้
เก็บดวยดังวิธตี อไปนี้
๑.การจัดตั้งโรงเรียนใหสงตอนายอําเภอ
นายอําเภอตองรักษาเงินนั้นในความ
คุมครองของผูวาราชการจังหวัดตามคําชี้แจงของกระทรวงศึกษาธิการดวยเรื่องนี้
จนถึงเวลาที่ไดอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดใหจัดตั้งโรงเรียน
และไดตั้ง
กรรมการจัดการแลว ตั้งแตเวลานั้นใหนายอําเภอมอบเงินที่เก็บไวไดดงั นั้นแกสภา
กรรมการจัดการ

๑๕๔
มาตรา ๒๓

หนาที่ของสภากรรมการจัดการมีดังนี้
๑. เก็บเงินที่ประชาชนสมัครออกใหทุกป
๒. ดูแลการเงินของโรงเรียน (ทั้งรายรับ รายจาย) ใหเรียบรอยและปฏิบัติใหเปนที่
สมควรในการซื้อ ขาย เชา ใหเชาสมบัติของโรงเรียน
๓. รักษาและดํารงโรงเรียนใหเปนไปตามที่ควรจะเปน กับการจัดสถานที่เรียนและ
เครื่องใชใหควรแกการ
๔. ชวยเหลือผูตรวจการของกระทรวงศึกษาธิการ สารวัดศึกษา และกรรมการ
ศึกษา เมื่อตองการใหชว ยเหลือ

มาตรา๒๔

เมื่อประธานไมสามารถจะดํารงโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตอไป ดวยเหตุผลอยางใดๆก็ดี
สภากรรมการจัดการตองแจงความตอนายอําเภอในเวลาเดียวกันนั้น สภากรรมการ
จัดการตองตั้งผูชําระบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งนายอําเภอเห็นดวยแลวจะเปนผู
มีอํานาจชําระสะสางกิจการของโรงเรียนนั้นจัดการใชหนี้สินและแบงทรัพยสมบัติ
ที่คงอยูใหแกผทู ี่ลงชื่อสมัครออกเงิน ใหผูชําระบัญชีมีอํานาจบังคับใหผูที่ลงชื่อ
สมัครออกเงินที่ยังคางอยูในเวลาที่สรางโรงเรียนนัน้ ใหเสร็จสิ้น ทรัพยสมบัติที่
ยังคงมีอยูตองแบงใหผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินตามสวนของเงินที่ไดออกจริงๆ แตผู
ที่ไดสวนแบงนั้นตองเปนผูท ี่ไดออกเงินมาติดตอกัน ๓ ป หรือถาโรงเรียนนั้น
ดํารงมาไดไมถึง ๓ ป ก็ตองเปนผูท่ไี ดออกเงินมาตั้งแตแรกตั้งผูชําระบัญชีตองเปน
ผูจัดการใชหนี้ เหตุฉะนั้น ถาทรัพยสมบัติที่ยังคงมีอยูข องโรงเรียนปรากฏวาไม
เพียงพอทีจ่ ะใชหนี้สินของโรงเรียนใหเสร็จสิ้นได ใหผูชําระบัญชีมีอํานาจที่จะ
เรียกสวนที่ขาดนั้นจากผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินได แตถาใหผูที่ลงชื่อสมัครออกเงิน
นั้นออกกันเปนสวนตามจํานวนเงินที่ไดออกเงินครั้งหลังสุด

มาตรา ๒๕

เมื่อการเปนไปตามมาตรา ๒๔ ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิ์ที่จะซื้อสมบัติที่
เคลื่อนที่ได หรือที่เคลื่อนที่ไมได ซึ่งเปนของโรงเรียน จากสภากรรมการจัดการ
กอนผูอื่นที่ขอซื้อ เวนไวเสียแตถากระทรวงศึกษาธิการไมไดแจงความตอสภา
กรรมการจัดการภายใน ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่สภากรรมการไดแจงความใหถือวา
กระทรวงศึกษาธิการสละสิทธิ์ ถากระทรวงศึกษาธิการจะซื้อการกําหนดราคา ให
นึกถึงราคาที่สภากรรมการจัดการไดซื้อมา และราคาของสมบัตินั้นในปจจุบนั

๑๕๕
ประกอบกัน ถามีการโตแยงดวยเรื่องนีใ้ หรองตอศาลแพงของจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู ใหศาลที่วานี้มีอํานาจเปนผูที่จะกําหนดราคาแหงสมบัติ
มาตรา ๒๖

โรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้ง ใหนายอําเภอเปนผูจดั มีศึกษาธิการเปนผูชวย
ตามหนาที่ นอกจากนีจ้ ะตั้งขาราชการอื่นๆ ในอําเภอนั้นเปนผูชว ยในการปฏิบัติ
หนาที่อีก

มาตรา๒๗

เงินที่จําเปนตองใชจายสําหรับการจัดตั้งและดํารงอยูแหงโรงเรียนประชาบาล ซึ่ง
ในนายอําเภอตั้ง ใหเก็บจากประชาชนในอําเภอเปนรายปเปนศึกษาพลี

มาตรา ๒๘

ชายฉกรรจทุกคนอายุ ๑๘ ถึง ๖๐ ป ตองเสียศึกษาพลี ศึกษาพลีนี้ตองไมต่ํากวา ๑
บาทและไมเกินกวา ๓ บาท เก็บตามอัตราและเก็บภายในเวลาที่อุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาลจะกําหนดเปนป
ๆ
ไป
ดวยความเห็นชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
บุคคลตอไปนี้ไดยกเวนไมตอ งเสียศึกษาพลี
๑.ผูที่ทําการหาเลี้ยงชีพไมได
๒.ภิกษุ สามเณร บาทหลวง ครูสอนศาสนาคริสเตียน และผูสอนศาสนาอิสลาม
ผูสอนศาสนาอิสลามนั้นใหกําหนดในสุเหราแหงหนึ่งไมเกิน ๓ คน
๓.พลทหารบก พลทหารเรือ พลตํารวจภูธร และพลตํารวจนครบาลประจําการที่
ตองเกณฑตามพระราชบัญญัติ
๔.ผูที่ในปเดียวกันนั้นไดสมัครออกเงินใหในการดํารงอยูแหงโรงเรียนประชาบาล
ในอําเภอเดียวกันแลว ยกเสียแตวาถาจํานวนเงินที่ออกไปแลวนั้นนอยกวาศึกษา
พลีที่ตองเสีย จําตองออกสวนที่ยังขาดอยู

มาตรา ๒๙

หนาที่ของนายอําเภอมีดังนี้
๑.ในสวนของโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้งใหเปนผูตรวจสอดสองดูวาสภา
กรรมการจัดการไดปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่หรือไม
๒.ในสวนโรงเรียนประชาบาลใหเปนผูเก็บเงินทุกป ดูแลการเงินศึกษาพลี (ทั้ง
รายรับรายจาย) ใหเรียบรอยและปฏิบัติใหเปนที่สมควรในการซื้อ ขาย เชา ใหเชา

๑๕๖
สมบัติของโรงเรียนในความคุมครองของผูวาราชการจังหวัดตามคําชี้แจงของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.รักษาและดํารงโรงเรียนใหเปนตามสมควรจะเปนกับจัดสถานที่และเครื่องใช
ใหสมควรแกการ
มาตรา ๓๐

ผูวาราชการจังหวัดจัดตั้งกรรมการศึกษา อันประกอบดวยบุคคลที่สมควรและมีผูมี
นับหนาถือตาก็ได เมื่อไดรบั มอบอํานาจจากอุปราชหรือสมุหเทศาภิบาล หนาที่
ของกรรมการศึกษานัน้ มีดังนี้
๑.ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้ง ใหเปนผูตรวจตราดูแลงบประมาณ
บัญชีเงินของโรงเรียนปละครั้ง และตรวจสอดสองดูวาโรงเรียนไดจัดดีอยูห รือ
อยางไร
๒.ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้ง ใหเปนผูช วยนายอําเภอหรือแบงเบา
หนาที่สวนใดสวนหนึ่งของนายอําเภอ เมื่อไดรับคําสั่งผูวาราชการจังหวัดใหทํา
ดังนั้น

มาตรา ๓๑

กระทรวงศึกษาธิการอาจใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนประชาบาล เงินอุดหนุนดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการจายใหจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแกสภากรรมการ
จัดการหรือแกนายอําเภอ แลวแตประเภทโรงเรียน

มาตรา ๓๒

สภากรรมการจัดการ หรือนายอําเภอแลวแตประเภทโรงเรียน มีอํานาจที่จะรับ
ทรัพยสมบัติอยางใดๆ ที่เอกชนหรือคณะมอบให หรือมอบใหเปนมรดกโดย
พินัยกรรม เพือ่ บํารุงโรงเรียน

มาตรา ๓๓

โรงเรียนประชาบาลทั้งปวงอยูใตขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๓๔

โรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้ง นายอําเภอมีอํานาจที่จะโอนเงินที่เก็บไดใน
ตําบลหนึ่ง ซึ่งจํานวนเงินที่เก็บจากศึกษาพลี ปรากฏวาเหลือใชสําหรับการดํารงอยู
แหงโรงเรียนประชาบาลในตําบลนั้น ไปใชเทาที่จําเปน สําหรับการดํารงอยูแหง
โรงเรียนประชาบาลในอีกตําบลหนึ่งในทองที่อําเภอเดียวกัน
ซึ่งเงินที่เก็บได

๑๕๗
ปรากฏวาไมเพียงพอสําหรับการดํารงอยูแ หงโรงเรียน
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพือ่ รับความเห็นชอบจัด

การที่จะจัดตั้งนี้จะตอง

มาตรา ๓๕

นายอําเภอมีอาํ นาจที่จะสั่งใหสงเด็กที่มีทอี่ ยูกินในทองที่ตําบลหนึ่ง หรืออําเภอ
หนึ่งไปยังโรงเรียนที่อยูใ นทองที่อีกตําบลหนึ่ง หรืออําเภอหนึ่ง เมื่อปรากฏวาเด็ก
ที่อยูใกลโรงเรียนที่วานั้นกวาโรงเรียนอื่นในทองที่ซึ่งเด็กมีที่อยูกิน นายอําเภอจะ
กระทําดังนีต้ อเมื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กขอรอง สภากรรมการจัดการ
นายอําเภอหรือกรรมการศึกษา ตองจัดการทั้งปวงเพื่อใชหนี้โรงเรียนที่สงเด็กไป
นั้น ดวยการตกลงคิดทดแทนกันระหวางโรงเรียนที่เกี่ยวของ หรือดวยการคิด
คาใชจายที่ตองเสียไปในงบประมาณของโรงเรียนในทองที่ที่เด็กอยูก ินเพื่อใช
ใหแกโรงเรียนที่วานัน้ ถามีการโตแยงเกิดขึ้นดวยการใชมาตรานี้ ใหรองตอผูวา
ราชการจังหวัด

มาตรา ๓๖

ถากรรมการจัดการไมปฏิบตั ิใหเพียงพอตามบทบัญญัตินี้ เมื่อไดอนุญาตใหจัดตั้ง
และจัดการโรงเรียนประชาบาลแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดแจงความดวยลาย
ลักษณอักษรใหทําตามภายในเวลาอันสมควร ถาสภากรรมการจัดการ ไมทําตาม
ดังนั้นไซร
ใหผวู า ราชการจังหวัดถอนอนุญาตที่จะใหตั้งและดํารงโรงเรียน
ประชาบาลตอไป

ลักษณะที่ ๔ โรงเรียนราษฎร
มาตรา ๓๗
การตั้ง การดํารงอยู และการจัดโรงเรียนราษฎร ใหอยูในความบังคับของพระราช
บัญญัติโรงเรียนราษฎร
ลักษณะที่ ๕ สารวัดศึกษา
มาตรา ๓๘
ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งสารวัดศึกษาได และสารวัดศึกษาใหไดรับเงินเดือนตาม
อัตราที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด
ตามความเห็นชอบของอุปราชหรือ
สมุหเทศาภิบาล เงินเดือนสารวัดศึกษาที่ตงั้ ขึ้นสําหรับอําเภอใด ใหใชจากรายได
ประจําปของโรงเรียนประชาบาลในอําเภอนั้น รายไดดังนี้ไดแกรายรับทั้งปวง
ของโรงเรียน

๑๕๘
มาตรา ๓๙

สารวัดศึกษามีหนาที่ ที่จะสอบบัญชีเด็ก เพื่อใหทราบวาเด็กไดเรียนอยูต ามความ
ตองการแหงแจงความของนายอําเภอหรือไม เมื่อบิดามารดาผูปกครองหรือเด็กไม
ปฏิบัติแจงความที่วานี้ ใหสารวัดศึกษาแจงความเปนลายลักษณอักษร ใหปฏิบัติ
ตามภายในเวลาอันสมควร สารวัดศึกษามีหนาที่แจงความตอบิดามารดาผูปกครอง
หรือเด็กเองดวยลายลักษณอกั ษรใหปฏิบัตใิ หเพียงพอตามบทบัญญัตินี้ ถาบิดา
มารดาผูปกครองหรือเด็กเองไมปฏิบัติตามแจงความตักเตือนของสารวัดศึกษา ให
สารวัดศึกษารายงานดวยลายลักษณอักษรตอนายอําเภอ

ลักษณะที่ ๖ วิธีพิจารณาและการลงโทษ
มาตรา ๔๐
ถาผูที่ตองเสียเงินศึกษาตามที่บังคับไว หรือสภากรรมการจัดการทีต่ องเสียคาเงิน
เดือนสารวัดศึกษา ไมเสียใหดวยเหตุใดๆ ก็ดี ใหนายอําเภอมีอํานาจที่จะเอาเงิน
จํานวนนั้นใหไดดว ยการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสมบัติของผูนั้น หรือทรัพย
สมบัติของโรงเรียนประชาบาลที่เงินศึกษา หรือคาเงินเดือนสารวัดศึกษาติดคาง
กับทั้งคาใชจาย กับการขาย
แลวแตการจนเพียงพอกับจํานวนเงินที่ติดคาง
ทอดตลาดนั้นดวย
มาตรา ๔๑

บิดามารดาหรือผูปกครองคนใด ไดรับแจงความของนายอําเภอ ใหสง เด็กเขาโรง
เรียนประถมศึกษาไมปฏิบัตติ ามแจงความนั้น
ใหนายอําเภอแจงความแกบดิ า
มารดาหรือผูปกครองคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ถาบิดามารดาหรือผูปกครองคนนั้นยังขัด
ขืนไมทําตามคําชี้แจงของนายอําเภออยูอีก ผูนั้นมีความผิดฐานลหุโทษ ถาผูนั้นไม
มีขอ แกคดีอันพึงฟงได ศาลคดีอาญานั้นจงบังคับเรียกประกัณฑบนใหผูนั้นสัญญา
วา ตอไปนีจ้ ะปฏิบัติใหเด็กคนนั้นไดเรียนอยูในโรงเรียน ใหกําหนดจํานวนเงิน
คาปรับเมื่อผิดทัณฑบน อยางมากไมเกิน ๕๐ บาท ถาบิดามารดาหรือผูปกครอง
ที่วานั้นขัดขืนที่จะทําทัณฑบน หรือไมมาประกัณฑใหตามที่ศาลเห็นสมควรจะ
เรียก ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐ บาท

มาตรา ๔๒

ถาบิดามารดา หรือผูปกครองคนใดตองโทษตามมาตรา ๓๔ แลว ยังขัดขืนไม
ปฏิบัติใหเด็กเลาเรียนอยูในโรงเรียน ใหหมายเรียกไปยังศาลคดีอาญาชั้นตน และ
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ วัน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา

๑๕๙
มาตรา ๔๓

บิดามารดา หรือผูปกครองคนใดที่เด็กของตนขาดโรงเรียนเกิน ๓๐ วัน ใหนาย
อําเภอแจงความแกบิดามารดา
หรือผูปกครองผูนั้น
ใหปฏิบัติตามบท
พระราชบัญญัติถายังขัดขืนไมปฏิบัติตาม
คือปลอยใหเด็กขาดอีกระหวางป
เดียวกันโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยปราศจากเหตุผลที่ฟงไดผูนั้นมีความผิดฐาน
ลหุโทษ และอยูในฐานทีจ่ ะตองถูกกฏหมายเรียกไปยังศาลคดีอาญาชั้นตนตามที่
บังคับไว และใหผูนั้นตองโทษอยางเดียวกันแตลดกึ่งหนึ่ง

มาตรา ๔๔

ผูใชเด็กทํางานคนใดจงใจขัดขวางตอสารวัดศึกษา หรือนายอําเภอแลว แตการใน
การปฏิบัติหนาที่ หรือขัดขวางไมใหเด็กเรียนอยูใ นโรงเรียนดวยการไมปฏิบัติตาม
แจงความของนายอําเภอ ผูนั้นมีความผิดฐานลหุโทษและใหปรับไมเกิน ๕๐ บาท

มาตรา ๔๕

ถาบิดามารดา หรือผูปกครองคนใดแสดงใหศาลอาญาชั้นตนเห็นเพียงพอวาไดใช
ความพยายามอันควรทุกอยางที่จะใหเด็กไดไปเรียนอยูในโรงเรียน ศาลจะปลอย
บิดามารดาหรือผูปกครองคนนั้นใหพน โทษ แตวาอาจจะตัดสินใหสง เด็กไปไวใน
โรงเรียนฝกอาชีพมีกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๖

ผูใดขัดขวางตอนายอําเภอ หรือผูชําระบัญชีที่ไดตั้งใหชําระสะสางกิจการของโรง
เรียนประชาบาลในการปฏิบัติหนาที่ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
๕๐ บาท

มาตรา ๔๗

ครูใหญโรงเรียนราษฎรไมใชสมุดบันทึก และทําใหทันเวลา ตามทีบ่ ังคับไวใน
มาตรา ๙ ผูนั้นมีความผิดตองโทษปรับไมเกิน ๕๐ บาท

มาตรา ๔๘

ผูใดจงใจขัดขวางตอผูตรวจการตามมาตรา ๑๔ หรือนายอําเภอ หรือผูช ําระบัญชีที่
ไดตั้งใหชําระสะสางกิจการของโรงเรียนประชาบาลในการปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐ บาท

มาตรา ๔๙

การฟองเอาโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงาน
อัยการฝายเดียว

๑๖๐
ลักษณะที่ ๗ ขอความเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๐
โรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้ง ซึ่งมีอยูแลว ในเวลาใชพระราชบัญญัตินี้ตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามที่บังคับไวในปหนึ่ง นับแตวันที่ใชพระราชบัญญัติเกี่ยวแก
ขอนี้ผูที่ลงชื่อสมัครออกเงินซึ่งมีสิทธิที่จะเลือกตั้งกรรมการจัดการ และยื่นคํารอง
ตอผูวาราชการจังหวัด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดแลว เงินที่เก็บไว
ไดสาํ หรับการนี้ทั้งสิ้น จะไดรับมอบใหสภากรรมการจัดการ
มาตรา ๕๑

สําหรับดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในกรุงเทพมหานคร ใหถือวาเสนาบดี
กระทรวงนครบาลเปนผูทําหนาที่ตามมาตราตางๆ ขางบนนี้ ซึ่งตกอยูแกอุปราช
หรือสมุหเทศาภิบาลและนครจังหวัด หรืออธิบดีกรมพระนครบาลเปนผูทําหนาที่
ซึ่งตกอยูแกผูวา ราชการจังหวัด
แลวแตระเบียบการปกครองทองที่ใน
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕๒

เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจที่จะออกกฎเสนาบดี เพื่อดําเนินการใหเปน
ไปโดยเรียบรอยตามพระราชบัญญัตินี้ กฎเสนาบดีเมื่อไดรับพระบรมราชานุญาต
แลวใหถือวาเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตินี้ตราไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔

๑๖๑
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นในสวนที่
ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ
เรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา

๑๖๒
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อํานาจหนาทีห่ รือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะ คุณภาพ ทีพ่ ึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง
และเพือ่ ใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้ เอง
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาทีก่ ํากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สาํ นักงานดังกลาว
รับรอง
เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
“ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตางๆ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึง่ ทําหนาทีห่ ลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธกี ารตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึง่ ทําหนาทีห่ ลักทางดานการสอนและการวิจยั ใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รบั ผิดชอบ การบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

๑๖๓
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
รวมทัง้ ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูท ําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการ
ตามพระ ราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพือ่ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
ความมุงหมายและหลักการ
-----------------------มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่สี มบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถกู ตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสว นรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ สงเสริม
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอนั
เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึง่ ตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
(๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(๒) ใหสังคมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยดึ หลักดังนี้

๑๖๔
(๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(๓) มีการกําหนดมาตราฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา
(๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
(๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครองครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น

๑๖๕
หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
-------------------มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรา งกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสทิ ธิ และโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเปนพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม
เสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสทิ ธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ตองจัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยูในความ
ดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกีย่ วของตลอดจนใหไดรับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว
มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหบคุ คล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ทัง้ นี้ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนดงั ตอไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน
ความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาํ หรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้

๑๖๖
(๑) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึง่ อยูใ น
ความดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
หมวด ๓
ระบบการศึกษา
----------------มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาทีก่ ําหนดจุดมุง หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เปนเงือ่ นไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาทีม่ ีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วิธกี ารจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เปน
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ
เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยตัวเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตาง
รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทัง้ จากการเรียนรู
นอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน
มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง

๑๖๗
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา
การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึง่ มีอายุยา งเขาปที่เจ็ด
เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา
ดังตอไปนี้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและ
เด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
(๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สงั กัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอืน่
(๓) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนทีห่ นวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถาน
สงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด
มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทัง้ นี้ใหเปนไปตามกฎหมายเกีย่ วกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานัน้ ๆ และกฎหมายที่เกีย่ วของ
มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกีย่ วของ
มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได
โดยคํานึงถึง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๑๖๘
หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา
----------------มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(๑) ความรูเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกีย่ วกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูความเขาใจ และ
ประสบการณเรื่องการจัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(๓) ความรูเกีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา
(๔) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง
(๕) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทาํ ได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

๑๖๙
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจยั เปนสวนหนึ่งของการบวนการเรียนรู ทัง้ นี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการ
เรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธกี ารทีห่ ลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนาํ
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่ การศึกษาตอ
ใหสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในวรรค
หนึง่ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิน่ คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อปุสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทัง้ หลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุง พัฒนาคนใหมีความสมดุล ทัง้
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม

๑๗๐
สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแลว ยังมีความมุง หมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย
เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม
มาตรา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทัง้ หา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน
มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย
การศึกษา
หมวด ๕
การบริหารและการจัดการศึกษา
----------------สวนที่ ๑
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
----------------มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาทีก่ ํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูป
คณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือใหคาํ แนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมี
อํานาจหนาทีอ่ ื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ

๑๗๑
สนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวมทัง้ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกีย่ วของ ผูแทนองคกรวิชาชีพ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติเปนนิติบคุ คล
และใหเลขาธิการสภาเปนกรรมการและเลขานุการ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาทีพ่ ิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกีย่ วของ
คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มาตรา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวย กรรมการ
โดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
ผูแทนองคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ให

๑๗๒
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใหคาํ นึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะดวย
ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแตละ
สํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจ
จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง ตามมาตรา
๒๑
ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานัน้ ๆ
มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาใหยึดเขตพื้นทีก่ ารศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และ
ความเหมาะสมดานอืน่ ดวย
ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอาํ นาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่าํ กวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ทีจ่ ัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการกํากับดูแลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประกอบดวย
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและ
ครู ผูนําทางศาสนา และผูท รงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑๗๓
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา
๔๐
ใหมคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา
เพื่อทําหนาที่กาํ กับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูป กครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบงั คับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)

๑๗๔
สวนที่ ๒
การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
----------------มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น
มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินความพรอม ในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ การ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สวนที่ ๓
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
----------------มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการ
กํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา ๔๔ ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรบั ใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูท รงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการทีช่ ัดเจนเกีย่ วกับการมีสวนรวม
ของเอกชนในดานการศึกษา
การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ รับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย
ใหสถานศึกษาของเอกชน ทีจ่ ัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทาง

๑๗๕
วิชาการ
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา
ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๖ รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี
และสิทธิประโยชนอยางอืน่ ที่เปนประโยชนในทางการศึกษา
แกสถานศึกษาเอกชนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถ
พึ่งตนเองได
หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
----------------มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตอ งดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา ๔๙ ใหมีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหา
ป นับตัง้ แตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกีย่ วของ และ
สาธารณชน
มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง

๑๗๖
ผูปกครอง
และผูท ี่มีสวนเกีย่ วของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา
เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สาํ นักงานดังกลาวรับรองที่ทาํ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานัน้
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่
กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพือ่ ใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงาน
ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไข
หมวด ๗
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
-------------------------------มาตรา ๕๒ ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูง โดย
การกํากับและประสานใหสถาบันที่ทาํ หนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทัง้ บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการพัฒนา
บุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอ
มาตรา ๕๓ ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มี
ฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูบริหารการศึกษา
ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทั้งของ
รัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด

๑๗๗
การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา
ความในมาตรานี้ไมใชบงั คับแกคณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา ๕๔ ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
มาตรา ๕๕ ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีรายไดทเี่ พียงพอ และ
เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ
ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ จัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ทัง้ นี้ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสว นรวม
ในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของ
บุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
หมวด ๘
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-------------------------------มาตรา ๕๘ ใหมกี ารระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสนิ ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน

๑๗๘
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษา ดังนี้
(๑) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพือ่ การศึกษาไดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจ ัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสนิ และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสว นรวมรับภาระคาใชจายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
ทั้งนี้ ใหรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตาม
ความเหมาะสม และความจําเปน ทัง้ นี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๕๙ ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิ ของสถานศึกษา ทัง้ ทีเ่ ปนทีร่ าชพัสดุ ตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอืน่ รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา
และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขดั หรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสถานศึกษา
บรรดารายได และผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิตบิ ุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนทเี่ กิดจากที่ราชพัสดุ เบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ
ไมเปน
รายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธกี าร
งบประมาณ
บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐ ที่ไมเปนนิติบุคคล รวมทัง้
ผลประโยชนทเี่ กิดจากที่ราชพัสดุ เบีย้ ปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการ โดยใชเงินงบประมาณ ให

๑๗๙
สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้ ๆได ตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๖๐ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสําคัญ
สูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป เปนคาใชจา ยรายบุคคลที่เหมาะสมแกผเู รียนการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยมื
ใหแกผูเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่มี
รายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืน่ เปนพิเศษ ใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษา สําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
เปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดย
ทัง้ นี้ให
คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให
มีอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
คุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไป ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน
(๖) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบีย้ ต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพงึ่ ตนเองได
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๖๑ ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
มาตรา ๖๒ ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่
ตรวจสอบภายนอก

๑๘๐
หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๙
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
-------------------------------มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สือ่ ตัวนํา และโครงสรางพืน้ ฐานอืน่ ที่จาํ เปนตอ
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชน
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิง่ พิมพอื่น วัสดุอปุ กรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอืน่ โดยเรงรัดพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทัง้ ดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสทิ ธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกทีท่ ําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอทีจ่ ะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย
มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จาก
เงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกีย่ วของ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

๑๘๑
ประชาชน รวมทั้งใหมกี ารลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดงั กลาว เพื่อพัฒนาคน
และสังคม
หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจยั และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทัง้ การประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล

----------------มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเกีย่ วกับ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ใชบงั คับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูใ น
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมีการจัดระบบ
การบริหาร และการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึง่ ตองไมเกินสามป นับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนาํ บทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ และมาตรา ๑๗
มาใชบังคับ จนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาป นับแต
วันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ
ภายในหนึง่ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ใหแลวเสร็จ
ภายในหกปนบั แตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการประเมินผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแหง
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัด
การศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทัง้ การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พุทธศักราช ๒๕๒๓ ซึง่ ตองไมเกิน
สามปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๑๘๒
มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตัง้ กระทรวงยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวา การทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ ในสวนที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่ของตน
เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการ กอนทีก่ ารจัดระบบ
บริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหทาํ หนาที่ในสวนที่เกีย่ วของแลวแตกรณี
มาตรา ๗๕ ใหจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึง่ เปนองคการมหาชนเฉพาะกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ ของ
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๗ ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๘ ของพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมาย เพื่อรองรับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ
(๓) ตอคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่
บังคับใชอยูในสวนที่เกีย่ วของกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ตอคณะรัฐมนตรี
(๖) อํานาจหนาทีอ่ ื่นตามที่กาํ หนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดวย
มาตรา ๗๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา จํานวนเกาคน
ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูม ีความรู
ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมาย

๑๘๓
การศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ มิใชขา ราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
รวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน
ใหคณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา
และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได
ใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระเดียวเปนเวลาสามป
เมื่อครบวาระแลว ใหยุบเลิกตําแหนงและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
มาตรา ๗๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหาร สํานักงานปฏิรูป
การศึกษาคณะหนึง่ จํานวนสิบหาคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนคณะ
กรรมการบริหารจํานวนสองเทาของจํานวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร
หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ในจํานวนนี้จะตองเปนคณบดี
คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวา
หนึง่ คน
(๓) ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จํานวนหาคน
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ เปนประธานกรรมการและเลือก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึง่ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๗๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และมีอํานาจกํากับดูแลกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
องคการมหาชน

๑๘๔
นอกจากทีม่ ีบญ
ั ญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) องคประกอบ อํานาจหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖
(๒) องคประกอบ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
และการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๗๗
(๓) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม รวมทัง้ การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหาร เลขาธิการ และเจาหนาที่
(๔) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสนิ
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น
(๖) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
(๗) การยุบเลิก
(๘) ขอกําหนดอื่นๆ
อันจําเปน
เพื่อใหกิจการดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๘๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ
พุทธศักราช ๒๔๘๔
-------------------------------ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตยทิพอาภา
พล. อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เปนปที่ ๘ ในรัชชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคณะสงฆให
เหมาะสมยิง่ ขึน้
จึ่งมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้
บททั่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา
“พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช
๒๔๘๔”
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ตัง้ แตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับ
อื่น ในสวนที่มบี ัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึง่ แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

๑๘๖
หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๕ พระมหากษัตริยท รงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๖ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนง สกลมหาสังฆปรินายก และทรง
บัญชาการคณะสงฆ โดยบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญญัติสังฆาณัติ โดยคําแนะนําของสังฆสภา
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงบริหารการคณะสงฆ ทางคณะสังฆมนตรี
มาตรา ๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงวินิจฉัยอธิกรณทางคณะวินยั ธร
มาตรา ๑๐ ถาไมมีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไมทรงสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดชั่วคราว ใหสงั ฆนายก หรือสังฆมนตรี ซึ่งรักษาการแทนทําหนาที่บัญชาการคณะสงฆ
แทนสมเด็จพระสังฆราช
หมวด ๒
สังฆสภา
มาตรา ๑๑ สังฆสภาประกอบดวยสมาชิก มีจาํ นวนรวมกันไมเกินสี่สบิ หารูป คือ
(๑) พระเถระชัน้ ธรรมขึ้นไป
(๒) พระคณาจารยเอก
(๓) พระเปรียญเอก
แตทั้งนีถ้ ามีจาํ นวนเกินกวาที่กําหนดใหเปนสมาชิกตามลําดับ (๑) (๒) (๓) และ
ตามลําดับอาวุโส
มาตรา ๑๒ ทุกคราวสมัยประชุมสามัญ สมเด็จพระสังฆราชทรงตัง้ สมาชิกในสังฆสภา
ตามมติของสังฆสภา ใหเปนประธานสภาหนึ่งรูป เปนรองประธานหนึง่ รูปหรือหลายรูปก็ได
ในการตั้งประธานและรองประธานสังฆสภา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลง
นามรับสนอง
มาตรา ๑๓ ประธานสังฆสภามีหนาทีด่ ําเนินกิจการของสภาใหเปนไปตามขอบังคับ
รองประธานมีหนาทีก่ ระทํากิจการแทนประธานในเมื่อประธานไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได

๑๘๗
ในขณะที่ยงั มิไดตั้งประธานและรองประธาน หรือในเมือ่ ประธานและรองประธานไมอยู
ในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือกตั้งกันเองขึ้นเปนประธานการประชุมในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๔ ในการประชุมสังฆสภาทุกคราว ตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงเปนองคประชุมได
ในการประชุมสังฆสภาทุกคราว ถาไมมีขอขัดของทางพระวินัย นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทนจะเขาฟงการประชุมดวยก็ได และจะเสนอคําชี้แจง
อยางใดในที่ประชุมนัน้ ก็ได
มาตรา ๑๕ สมาชิกสภาแหงสังฆสภาสิน้ สุดลง เมื่อ
(๑) ถึงมรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) สังฆสภาวินิจฉัยใหออก โดยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม ของสมาชิกที่มา
ประชุม
มาตรา ๑๖ ญัตติที่จะรับเขาปรึกษาในทีป่ ระชุมสังฆสภานั้น จะเสนอไดสามทาง คือ
ทางคณะสังฆมนตรีหนึ่ง ทางกระทรวงศึกษาธิการหนึง่ และทางสมาชิกสังฆสภาหนึง่ แตญัตติที่
เสนอทางสมาชิกสังฆสภานัน้ ตองใหสังฆนายกรับรอง
มาตรา ๑๗ การลงมติขอปรึกษานั้นถามิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือในพระธรรมวินัย ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
สมาชิกรูปหนึง่ ยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิชขี้ าดใหเปนไปทางฝายใดฝายหนึ่ง หรือจะใหระงับเรื่องนัน้ ไวก็ได
แตการตีความพระธรรมวินัย ถามีขอสงสัยใหตีความไปในทางรักษาพระธรรมวินัยให
เครงครัด โดยไมตองลงมติ
มาตรา ๑๘ ในปหนึ่งใหมสี มัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ หรือหลายสมัย แลวแตสภาจะ
กําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งใหมกี ําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน แตสมเด็จพระสังฆราชจะ
โปรดใหขยายเวลาออกไปก็ได
วันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรก ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหน
มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงเรียกประชุมสังฆสภาตามสมัยประชุม และทรง
เปด ปดประชุม

๑๘๘
การเปด ปดประชุม สมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จมาทรงทําหรือจะโปรดใหสังฆนายกทํา
แทนก็ได
มาตรา ๒๐ เมื่อเปนการจําเปน สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเรียกประชุมวิสามัญสังฆ
สภาก็ได
อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเรียกประชุมวิสามัญสังฆสภา เมือ่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการรองขอ
ในการนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามรับสนอง
มาตรา ๒๑ สังฆาณัติยอมบัญญัติไดในกรณีดั่งตอไปนี้
(๑) กําหนดวิธีการปฏิบัติตามพระธรรมวินยั
(๒) กิจการที่มีบทกฎหมายกําหนดวาใหทาํ เปนสังฆาณัติ
มาตรา ๒๒ สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
กฎกระทรวง ขอบังคับและระเบียบ ตองไมขัดกับพระธรรมวินัย
สังฆาณัติ จะบัญญัติความผิด และกําหนดทัณฑกรรมแกบรรพชิตผูประพฤติลวง
ละเมิดพระวินยั และสังฆาณัติไว ใหเปนโสดหนึง่ ตางหากจากโทษตามพระวินัยก็ได
มาตรา ๒๓ ทัณฑกรรมที่จะบัญญัติไวในสังฆาณัติเกีย่ วดวยการปฏิบัติลวงละเมิดพระ
วินัย และสังฆาณัตินั้น ใหกาํ หนดไดเจ็ดสถาน ดั่งนี้
(๑) ใหสึกและหามอุปสมบท
(๒) ใหสึก
(๓) ใหปพพาชนียกรรม
(๔) ใหพักหรือเวนคืนตําแหนงหนาที่
(๕) ใหกักบริเวณ
(๖) ใหทาํ งานภายในวัด
(๗) ใหทาํ ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ
มาตรา ๒๔ เมื่อสังฆสภาไดรางสังฆาณัติขึ้นสําเร็จแลว ใหสังฆนายกนําขึ้นถวาย
สมเด็จพระสังฆราช เพื่อลงพระนาม และเมื่อไดประกาศในแถลงการณคณะสงฆแลวใหใชบังคับ
ได
ถาสมเด็จพระสังฆราชไมทรงเห็นชอบดวยรางสังฆาณัตนิ ั้น
จะไดประทานคืน
มายังสังฆสภาภายในสิบหาวัน นับแตวันที่สังฆนายกนําขึน้ ถวายก็ดี หรือมิไดประทานคืนมา
ภายในสิบหาวันนั้นก็ดี สังฆสภาจะตองปรึกษากันใหม และออกเสียงลงคะแนนลับ ถาและสังฆ

๑๘๙
สภาลงมติตามเดิม ใหนํารางสังฆาณัตินนั้ ขึ้นถวายอีกครั้งหนึง่ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชมิไดลงพระ
นามภายในเจ็ดวันแลว ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดู ถาเห็นสมควร ก็ใหนํา
รางสังฆาณัตนิ ั้นเสนอประธานสังฆสภาภายในเจ็ดวัน ในกรณีเชนนี้ใหประธานสังฆสภาลงนาม
ประกาศสังฆาณัตินั้น ใชบงั คับได
มาตรา ๒๕ สังฆสภามีอาํ นาจเลือกสมาชิกสังฆสภา ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ
และมีอํานาจเลือกพระภิกษุ ซึง่ เปนสมาชิกสังฆสภาหรือมิไดเปนสมาชิกสังฆสภาก็ตาม ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนขอความอันอยูในวงงาน
ของสังฆสภา หรือที่เกีย่ วกับการคณะสงฆ
การประชุมคณะกรรมาธิการ จะตองมีกรรมาธิการเขาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวน จึ่ง
เปนองคประชุมได
มาตรา ๒๖ สังฆสภามีอาํ นาจตั้งขอบังคับการประชุม และการปรึกษาของสังฆสภา
เพื่อดําเนินการตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ การโฆษณาขอความที่เกี่ยวกับการประชุมสังฆสภา คณะกรรมาธิการ
สังฆสภา คณสังฆมนตรี หรือคณะกรรมการที่คณะสังฆมนตรีตั้งขึ้น ใหพิจารณาเปนการลับ จะทํา
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
หมวด ๓
สังฆมนตรี
มาตรา ๒๘ สมเด็จพระสังฆราชทรงตัง้ สังฆมนตรีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยสังฆ
นายกรูปหนึ่ง และสังฆมนตรีอีกไมเกินเการูป
ในการตั้งคณะสังฆมนตรีใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนอง
มาตรา ๒๙ สังฆนายกและสังฆมนตรีอยางนอยสี่รูป ตองเลือกจากสมาชิกของสังฆ
สภา นอกนัน้ จะเลือกจากพระภิกษุผูมีความรูความชํานาญเปนพิเศษ แมมิไดเปนสมาชิกของสังฆ
สภาก็ได
สังฆมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกสังฆสภา ยอมมีสิทธิเขาประชุมและแสดงความเห็นในสังฆ
สภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๐ สังฆนายกตองรับผิดชอบในการบริหารการคณะสงฆ สวนสังฆมนตรีผู
ไดรับแตงตั้งใหบริหารองคการใด ตองรับผิดชอบในหนาที่องคการนัน้ และสังฆมนตรีทุกรูปจะ

๑๙๐
ไดรับแตงตั้งใหบริหารองคการใดหรือไมก็ตาม ตองรับผิดชอบรวมกันในกิจการทั่วไปของคณะสังฆ
มนตรี
มาตรา ๓๑ คณะสังฆมนตรีตองออกจากหนาที่บริหารการคณะสงฆ เมื่อไดรับหนาที่
บริหารการคณะสงฆมาเปนเวลาครบสี่ปแลว หรือลาออกทัง้ คณะ หรือความเปนสังฆนายกได
สิ้นสุดลง คณะสังฆมนตรีทอี่ อกนั้นตองอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปจนกวาคณะสังฆมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
นอกจากนี้ ความเปนสังฆมนตรีจะสิ้นสุดลง ฉะเพาะรูปเมื่อ
(๑) ถึงมรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถวายความเห็นใหลาออก
มาตรา ๓๒ สมเด็จพระสังฆราชทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะทรงตรากติกาสงฆ ตามที่ระบุไวใน
สังฆาณัติ
มาตรา ๓๓ ใหจัดระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลาง เปนองคการตางๆ คือ
(๑) องคการปกครอง
(๒) องคการศึกษา
(๓) องคการเผยแผ
(๔) องคการสาธารณูปการ
นอกจากนีจ้ ะใหมีสังฆาณัตกิ ําหนดใหมีองคการอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ได
ทุกองคการตองมีสังฆมนตรีรปู หนึง่ เปนผูวา การบังคับบัญชารับผิดชอบ ถาจําเปนจะ
มีสังฆมนตรีชว ยวาการก็ได
มาตรา ๓๔ ระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวใน
สังฆาณัติ
มาตรา ๓๕ ใหมีเจาคณะตรวจการในภาคตางๆ ตามทีจ่ ะมีสังฆาณัตกิ ําหนดไว
เจาคณะตรวจการมีอํานาจหนาที่ควบคุม สั่งการ และแนะนําชี้แจงกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารคณะสงฆ ใหเปนไปตามพระธรรมวินยั สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎ องคการ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบ

๑๙๑
มาตรา ๓๖ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๘ สังฆาณัติ
กติกาสงฆ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช อันเกีย่ วกับการคณะสงฆนนั้ ตองมีสังฆมนตรีรูป
หนึง่ ลงนามรับสนอง
มาตรา ๓๗ การแตงตั้ง ถอดถอน หรือโยกยายพระอุปชฌายะและพระภิกษุ อัน
เกี่ยวกับตําแหนงการบริหารการคณะสงฆ
ใหกระทําตามหลักเกณฑและวิธกิ ารที่กําหนดไวใน
สังฆาณัติ
หมวด ๔
วัด
มาตรา ๓๘ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว
(๒) สํานักสงฆ
มาตรา ๓๙ การสราง การตั้ง การรวม การโอน การยาย และการยุบเลิกวัด ใหเปนไป
ตามกฎกระทรวง
การพระราชทานวิสุงคามสีมา ใหกระทําโดยพระบรมราชโองการ
มาตรา ๔๐ ทีว่ ัดและที่ซงึ่ ขึ้นตอวัดมีดั่งนี้
(๑) ที่วัด คือ ที่ซงึ่ ตั้งวัดจนตลอดเขตตวัดนั้น
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซงึ่ เปนสมบัติของวัด
(๓) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุททิศแตผลประโยชนใหวัด หรือพระสาสนา
มาตรา ๔๑ ทีว่ ัด และทีธ่ รณีสงฆ จะโอนกรรมสิทธิ์ไดแตโดยพระราชบัญญัติ
และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา
มาตรา ๔๒ วัดหนึง่ ใหมเี จาอาวาสรูปหนึง่
อาวาส หรือผูช วยเจาอาวาสรูปหนึง่ หรือหลายรูปก็ได
มาตรา ๔๓ เจาอาวาสมีหนาที่ดั่งนี้
(๑) บํารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัดใหเปนไปโดยระเบียบเรียบรอย ตาม
สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มถี ิ่นที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูใน
วัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบ
(๓) เปนธุระในการศึกษา อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ

๑๙๒
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล
มาตรา ๔๔ เจาอาวาสมีอาํ นาจดัง่ นี้
(๑) หามบรรพชิตหรือคฤหัสถ ซึง่ มิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูในวัดนัน้
(๒) ขับไลบรรพชิตหรือคฤหัสถ ซึง่ ไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสใหออกจากวัดนัน้
(๓) กระทําทัณฑกรรมแกบรรพชิตหรือคฤหัสถที่มีถนิ่ ที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัดนัน้ ให
ทํางานภายในวัด หรือใหทาํ ทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือ
คฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผดิ คําสั่งเจาอาวาส ซึง่ ไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย
สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบ
มาตรา ๔๕ บรรพชิต ตองมีสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึง่ และมีถิ่นที่อยูเ ปนหลักแหลง
หมวด ๕
สาสนสมบัติ
มาตรา ๔๖ สาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท
(๑) สาสนสมบัตกิ ลาง ไดแกทรัพยสินของพระสาสนา ซึง่ ยังมิใชของวัดใดวัดหนึง่
(๒) สาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึง่
มาตรา ๔๗ การดูแลรักษา และจัดการสาสนสมบัตกิ ลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๔๘ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของสาสนสมบัตกิ ลาง
เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะสังฆมนตรีแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชงบประมาณ
นั้นได
มาตรา ๔๙ สาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามระเบียบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได
ตราไวดวยความเห็นชอบของคณะสังฆมนตรี
หมวด ๖
คณะวินยั ธร
มาตรา ๕๐ การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะวินัยธร
มาตรา ๕๑ ระเบียบการแตงตั้งคณะวินัยธรก็ดี ระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณก็
ดี ใหเปนไปตามสังฆาณัติ

๑๙๓
มาตรา ๕๒ คณะวินัยธรยอมเปนอิสสระในการพิจารณาวินจิ ฉัยอธิกรณ
ตามพระธรรมวินัย และสังฆาณัติ

ใหเปนไป

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผูใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน
มาตรา ๕๔ ผูใ ด
(๑) มิไดรับบรรพชาอุปสมบทโดยชอบดวยพระธรรมวินยั
แตบังอาจแตงกาย
เลียนแบบบรรพชิต
(๒) หมดสิทธิที่จะไดรับบรรพชาอุปสมบท แตมารับบรรพชาอุปสมบทโดยปดบัง
ความจริง
(๓) ตองปราชิกแลวไมสละการแตงกายอยางเพศบรรพชิต
(๔) ตองคําวินิจฉัยถึงที่สุดใหสกึ แลวไมสึก
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
มาตรา ๕๕ ผูใดใสความคณะสงฆไทย หรือพระภิกษุสงฆคณะใดคณะหนึง่ อันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป
มาตรา ๕๖ ไวยาวัจจกรผูใ ด กระทําการทุจจริตตอหนาที่ มีความผิดตองระวางโทษ
ฐานเจาพนักงานใชอาํ นาจและตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตตามกฎหมายลักษณะอาญา
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๗ พระภิกษุ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา
นอกจากคณะสงฆไทย ใหเปนไปตาม
มาตรา ๕๘ การปกครองคณะสงฆอนื่
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ ใหกรมการสาสนาทําหนาที่สํานักงานเลขาธิการสังฆสภาและสํานักงาน
เลขาธิการคณะสังฆมนตรี เพื่อการนี้ใหมสี ิทธิเสนอคําชีแ้ จงในคณะสังฆมนตรี

๑๙๔

บทฉะเพาะกาล
มาตรา ๖๐ กอนทีจ่ ะไดทาํ สังคายนาพระธรรมวินยั ใหครบถวน แตอยางชาตองไมเกิน
แปดป นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหออกสังฆาณัติ กติกาสงฆ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช กฎกระทรวง หรือระเบียบใด ที่จะบังคับใหตองเปลีย่ นลัทธิอันไดนิยมนับถือและ
ปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลว

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

๑๙๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๕
เปนปที่ ๑๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะสงฆใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔ ภายในระยะเวลาหนึง่ ป นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดา
กฎกระทรวง สังฆาณัติ กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆที่ใชบังคับอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให
คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง กฎมหา
เถรสมาคม พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก
หรือมีความอยางเดียวกัน หรือขัดหรือแยงกัน หรือกลาวไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕ เพือ่ ประโยชนแหงมาตรา ๔ บรรดาอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวในสังฆาณัติ
กติกาสงฆ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขอบังคับและระเบียบเกีย่ วกับคณะสงฆ ให
เปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุตําแหนงใดหรือคณะกรรมการสงฆใด ซึ่งไมมีในพระราชบัญญัตินี้
ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจกําหนด โดยกฎมหาเถรสมาคม ใหเปนอํานาจหนาที่ของพระภิกษุ
ตําแหนงใดรูปใดหรือหลายรูปรวมกันเปนคณะตามที่เห็นสมควรได
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับได

๑๙๖
หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยท รงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๘ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายก ทรง
บัญชาการคณะสงฆ
และทรงตราพระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๙ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยพรรษาปฏิบตั ิหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชจะไมประทับอยูใ นราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติ
หนาที่ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทน ถามิไดทรงแตงตั้งไว ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมอี าวุโสสูงสุดโดยพรรษาปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบตั ิหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
ใหสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผูมอี าวุโสสูงสุดโดย
ไมอาจปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชได
พรรษา ปฏิบัตหิ นาที่สมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษา ไมอาจปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราชได ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสรองลงมาโดยพรรษาตามลําดับ ปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช
ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูป ฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสังฆราชพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) ทรงพระกรุณาโปรดใหออก

๑๙๗
หมวด ๒
มหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
พระราชาคณะ ซึง่ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจาํ นวนไมต่ํากวาสี่รูป และไมเกินแปดรูปเปน
กรรมการ
มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง และ
ใหกรมการศาสนาทําหนาทีส่ ํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง อยูใ น
ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถร
สมาคม ซึง่ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) มรณภาพ
(๒) พนจากความเปนพระภิกษุ
(๓) ลาออก
(๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจ
ทรงแตงตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เปนกรรมการแทน
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระของผูซ งึ่ ตน
แทน
มาตรา ๑๖ ในเมื่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูในที่
ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ใหมหาเถรสมาคมแตงตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ ปฏิบัติหนาที่แทน การประชุมมหาเถร
สมาคมเพื่อการแตงตั้งนี้ ใหกรรมการ ซึง่ เปนสมเด็จพระราชาคณะผูม ีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาเปน
ประธานแหงทีป่ ระชุม
มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดย
การแตงตั้งรวมกันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด จึงเปนองคประชุม
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกฎมหาเถรสมาคม

๑๙๘
มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปโดยเรียบรอย
เพื่อการนี้ใหมอี ํานาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ หรือออกคําสั่ง โดย
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และพระธรรมวินัย ใชบงั คับได
มาตรา ๑๙ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและการใหกรรมการมหาเถรสมาคม
ออกจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช
หมวด ๓
การปกครองคณะสงฆ
มาตรา ๒๐ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎมหา
เถรสมาคม
มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี้
(๑) ภาค
(๒) จังหวัด
(๓) อําเภอ
(๔) ตําบล
จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมพี ระภิกษุเปนผูป กครองตามชัน้
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) เจาคณะภาค
(๒) เจาคณะจังหวัด
(๓) เจาคณะอําเภอ
(๔) เจาคณะตําบล
เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมรี องเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รอง
เจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได
มาตรา ๒๓ การแตงตั้งถอดถอนพระอุปช ฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจา
อาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆ ตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎมหาเถรสมาคม

๑๙๙
หมวด ๔
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตองรับนิคหกรรม ก็ตอเมื่อกระทําการลวงละเมิดพระธรรม
วินัยและนิคหกรรมที่จะลงแกพระภิกษุก็ตองเปนนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย
มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหการลงนิคหกรรมเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็ว
และเปนธรรม และใหถือวาเปนการชอบดวยกฎหมายทีม่ หาเถรสมาคมจะกําหนดในกฎมหาเถร
สมาคมใหมหาเถรสมาคม หรือพระภิกษุผูปกครองสงฆตําแหนงใดเปนผูมีอํานาจลงนิคหกรรมแก
พระภิกษุผูลวงละเมิดพระธรรมวินัย กับทัง้ การกําหนดใหการวินิจฉัยการลงนิคหกรรมใหเปนอันยุติ
ในชั้นใดๆ นั้นดวย
มาตรา ๒๖ พระภิกษุใดลวงละเมิดพระธรรมวินัย และไดมีคําวินจิ ฉัยถึงที่สุด ใหไดรับ
นิคหกรรมใหสกึ ตองสึกภายในยี่สิบสี่ชวั่ โมงนับแตเวลาทีไ่ ดทราบคําวินจิ ฉัยนัน้
มาตรา ๒๗ พระภิกษุรูปใดตองคําวินจิ ฉัยใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก ไมยอมรับ
นิคหกรรมนั้น หรือประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินยั เปนอาจิณ หรือไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึง่
กับทัง้ ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มหาเถรสมาคมมีอาํ นาจวินิจฉัยและมีคําสั่งใหพระภิกษุรูปนั้นสละ
สมณเพศเสียได
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามความในวรรคกอน ตองสึกภายในเจ็ด
วันนับแตวันทีไ่ ดทราบคําวินจิ ฉัยนัน้
มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย ตองสึก
ภายในสามวัน นับแตวันทีค่ ดีถึงที่สุด
มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิดอาญา เมื่อพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอยชัว่ คราว และเจาอาวาสแหงวัดที่พระภิกษุรปู
นั้นสังกัดไมรับมอบตัวไวควบคุม
หรือพนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไป
ควบคุม หรือพระภิกษุรูปนัน้ มิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึง่ ใหพนักงานสอบสวนมีอาํ นาจจัดดําเนินการ
ใหพระภิกษุรปู นั้นสละสมณเพศเสียได
มาตรา ๓๐ เมื่อจะตองจําคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรปู ใดตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาทีป่ ฏิบัติการใหเปนไปตามคําพิพากษา หรือคําสัง่
ของศาล มีอาํ นาจดําเนินการใหพระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได และใหรายงานใหศาลทราบ
ถึงการสละสมณเพศนัน้

๒๐๐
หมวด ๕
วัด
มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ใหเปนไปตามวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสนิ ของวัดที่ถกู ยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัตกิ ลาง
มาตรา ๓๓ ทีว่ ัดและที่ซงึ่ ขึ้นตอวัด มีดังนี้
(๑) ที่วัด คือ ที่ซงึ่ ตั้งวัด ตลอดจนเขตของวัดนัน้
(๒) ที่ธรณีสงฆ คือ ที่ซงึ่ เปนสมบัติของวัด
(๓) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา
มาตรา ๓๔ ที่วัดและที่ธรณีสงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ไดกแ็ ตโดยพระราชบัญญัติและหาม
มิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนที่วดั และที่ธรณีสงฆ
มาตรา ๓๕ ที่วัดและที่ธรณีสงฆ เปนทรัพยสนิ ซึง่ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี
มาตรา ๓๖ วัดหนึง่ ใหมีเจาอาวาสรูปหนึง่
และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจา
อาวาสหรือผูชว ยเจาอาวาสดวยก็ได
มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครอง และสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอาํ นาจดังนี้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถ ซึง่ มิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอ าศัยในวัด
(๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถ ซึง่ ไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด

๒๐๑
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือ
ใหทาํ ทัณฑบน หรือใหขอขมาโทษ ในเมือ่ บรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติ
ผิดคําสั่งเจาอาวาส ซึง่ ไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสัง่ ของมหาเถรสมาคม
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้ง
ผูรักษาการแทนเจาอาวาส ใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาส
การแตงตั้งผูรกั ษาการแทนเจาอาวาส ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม
หมวด ๖
ศาสนสมบัติ
มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท
(๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนา ซึง่ มิใชของวัดใดวัดหนึง่
(๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึง่
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา
เพื่อการนี้ใหถอื วากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด
ใหเปนไปตามวิธกี ารที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัตกิ ลาง
ดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
งบประมาณนัน้ ได
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน
มาตรา ๔๓ ผูใ ด

๒๐๒
(๑) หมดสิทธิ์ที่จะไดรับบรรพชาอุปสมบท โดยตองปาราชิกมาแลว ตอมารับบรรพชา
อุปสมบทโดยปดบังความจริง
(๒) ตองปาราชิกแลวไมละการแตงกายอยางเพศบรรพชิต ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน
มาตรา ๔๔ ผูใดใสความคณะสงฆไทย อันอาจกอใหเกิดความเสือ่ มเสีย หรือความ
แตกแยก ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือทัง้ ปรับทั้งจํา

หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๔๕ ใหถือวาพระภิกษุ ซึง่ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะ
สงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอนื่
นอกจากคณะสงฆไทย ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

๒๐๓
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
-----------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ขนึ้ ไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๕ ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
“มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชา อุปสมบทจากพระ
อุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้ไมวา จะปฏิบัติ
ศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร
“คณะสงฆอื่น” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย
“พระราชาคณะ” หมายความวา พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์
ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ
“สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์” หมายความวา สมเด็จพระราชา
คณะที่ไดรับสถาปนากอนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถาไดรับสถาปนาในวันเดียวกันใหถือรูปที่
ไดรับสถาปนาในลําดับกอน
มาตรา ๕ ตรี พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งสถาปนาและถอด
ถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ”

๒๐๔
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗ พระมหากษัตริย ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคหนึ่ง
ในกรณีที่ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกลาฯ เพือ่
ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเปนชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผูมี
อาวุโส โดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได ขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหนง หรือพระมหากษัตริย
ทรงพระกรุณาโปรดใหออกจากตําแหนง พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของสมเด็จ
พระสังฆราช หรือตําแหนงอืน่ ใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได
มาตรา ๑๐ ในเมื่อไมมีสมเด็จพระสังฆราช ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์เปนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ถาสมเด็จพระราชาคณะผูมอี าวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึง่ ผูมีอาวุโสโดยสมณศักดิ์
รองลงมาตามลําดับ และสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือไมอาจทรงปฏิบัติหนาที่
ได สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงตั้งใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ ปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิไดทรงแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนตามวรรคสาม หรือ
สมเด็จพระราชาคณะซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไมอาจปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชได ใหนาํ ความในวรรคหนึง่ และวรรคสองมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผูป ฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน

๒๐๕
“มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซึง่ ทรงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
พระราชาคณะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจาํ นวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ”
มาตรา ๗ ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๕
จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
“มาตรา ๑๕ ทวิ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการให
กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วาง
ระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขดั หรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช
บังคับได และจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙
เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินยั และเพือ่ ความเรียบรอยดีงามของคณะ
สงฆ มหาเถรสมาคมจะตรากฎหมายมหาเถรสมาคม เพื่อกําหนดโทษหรือวิธลี งโทษทางการ
ปกครอง สําหรับพระภิกษุ และสามเณรที่ประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนา และการ
ปกครองของคณะสงฆก็ได
พระภิกษุและสามเณรที่ไดรับโทษตามวรรคหนึง่ ถึงขัน้ ใหสละสมณเพศตองสึกภายใน
สามวัน นับแตวันทราบคําสัง่ ลงโทษ”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูใ น
ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ ปฏิบัติหนาที่

๒๐๖
แทน ใหสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ซึ่งอยูในที่ประชุมเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทน”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยงั ไมมีการแตงตัง้ กรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงทีว่ าง
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนที่เหลืออยูในขณะนัน้
มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝาย
ตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจํานวนหนึ่ง มีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอตอมหาเถรสมาคม และปฏิบตั ิหนาที่อนื่ ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
โดยขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม
การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการหรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให
เปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม
มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎมหาเถรสมาคม”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕
“มาตรา ๒๐ ทวิ เพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมี
เจาคณะใหญปฏิบัติหนาที่ในเขตปกครองคณะสงฆ
การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กาํ หนดในกฎมหาเถรสมาคม”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรปู ใดตองดวยกรณีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา
๒๕
ใหรับนิคหกรรมไมถงึ ใหสึกแตไมยอมรับ
นิคหกรรมนั้น
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหนึง่
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง

๒๐๗
ใหพระภิกษุรปู นั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ

และวิธีการทีก่ ําหนดในกฏมหาเถร

สมาคม
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับทราบคําวินจิ ฉัยนัน้ ”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ วัดมีสองอยาง
(๑) วัดที่ไดรบั พระราชทานวิสุงคามสีมา
(๒) สํานักสงฆ
ใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕
“มาตรา ๓๒ ทวิ วัดใดเปนวัดรางที่ไมมีพระภิกษุอยูอาศัย ในระหวางที่ยงั ไมมกี ารยุบ
เลิกวัด ใหกรมการศาสนามีหนาที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทัง้ ที่วัด ทีธ่ รณีสงฆและทรัพยสิน
ของวัดนัน้ ดวย
การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิ์ทวี่ ัด ทีธ่ รณีสงฆ หรือทีศ่ าสนสมบัติกลาง ใหกระทําไดก็
แตโดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ทวี่ ัด ทีธ่ รณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ใหแกสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของและไดรับคาผาติกรรมจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนัน้ แลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับวัดหรือกรมการศาสนาแลวแตกรณี ในเรือ่ ง
ทรัพยสนิ อันเปนทีว่ ัด ที่ธรณีสงฆ หรือทีศ่ าสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๕ ทีว่ ัด ทีธ่ รณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง เปนทรัพยสนิ ซึ่งไมอยูในความรับ
ผิดแหงการบังคับคดี”

๒๐๘
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ผูใดมิไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย หรือถูกถอดถอนจากความเปน
พระอุปชฌายตามมาตรา ๒๓ แลว กระทําการบรรพชาอุปสมบทแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป
มาตรา ๔๓ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๑๕ จัตวา วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม
หรือ มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
มาตรา ๔๔ ผูใดพนจากความเปนพระภิกษุเพราะตองปาราชิกมาแลว ไมวา จะมีคํา
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือไมก็ตาม แตมารับบรรพชาอุปสมบทใหม โดยกลาวความเท็จหรือ
ปดบังความจริงตอพระอุปชฌาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป”
มาตรา ๑๖ ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๔ ทวิ และมาตรา ๔๔ ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
“มาตรา ๔๔ ทวิ ผูใดหมิน่ ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายสมเด็จ
พระสังฆราช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ตรี ผูใดใสความคณะสงฆหรือคณะสงฆอ่นื อันอาจกอใหเกิดความเสือ่ ม
เสียหรือความแตกแยก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสัง่ มหา
เถรสมาคม ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ วัดที่มฐี านะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหมี
ฐานะเปนนิตบิ ุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๒๐ ใหพระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนาใหมีสมณศักดิ์อยูกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ยังมีสมณศักดิ์นั้นตอไป

๒๐๙
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ กรรมการหรือ
อนุกรรมการใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสัง่ ของมหาเถรสมาคม ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนง
หรือจนกวามหาเถรสมาคมจะมีมติเปนประการอื่น
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๒๑๐
คําประกาศของคณะราษฎร
ราษฎรทั้งหลาย
เมื่อกษัตริยองคนี้(รัชกาลที่ ๗)ไดครองราชสมบัติสืบตอพระเชษฐานั้น ในขั้นตนราษฎร
ไดหวังกันวากษัตริยองคใหมนี้คงจะปกครองราษฎรใหรม เย็น
แตเหตุการณหาเปนไปตาม
ความหวังที่คิดไม กษัตริยทรงคงอํานาจเหนือกฎหมายตามเดิม ทรงแตงตั้งพระญาติวงศและสอพลอ
ไรคุณงามความรูใหดํารงตําแหนงที่สําคัญๆ ไมทรงฟงเสียงราษฎร ปลอยใหขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ในทางทุจริต มีการรับสินบนในการกอสราง ซื้อของใชในทางราชการ หากําไรในการเปลี่ยน
ราคาเงิน ผลาญเงินทองของประเทศ ยกพวกเจาขึ้นใหสิทธิพิเศษมากกวาราษฎร ปกครองโดยขาด
หลักวิชา ปลอยใหบานเมืองเปนไปตามยถากรรม ดังที่เห็นไดในการตกต่ําในการเศรษฐกิจ และ
ความฝดเคืองทํามาหากิน ซึ่งราษฎรไดรูกันอยูทั่วไปแลว รัฐบาลของกษัตริยเหนือกฎหมายมิ
สามารถแกไขใหฟนขึน้ ได การที่แกไขไมไดก็เพราะรัฐบาลของกษัตริยนี้ มิไดปกครองประเทศเพือ่
ราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นไดกระทํากัน รัฐบาลของกษัตริยไดถือเอาราษฎรเปนทาส(ซึ่งเรียกวาไพร
บาง ขาบาง) เปนสัตวเดรัจฉานไมนึกวาเปนมนุษย เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ ะชวยราษฎร กลับพากันทํา
นาบนหลังราษฎร จะเห็นไดวาภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้น กษัตริยไดหักเอาไวใชสว นตัวป
หนึ่งจํานวนหลายลาน สวนราษฎรสกวาจะหาไดแตละเล็กแตละนอยเลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราว
เสียภาษีรัชชูปการหรือภาษีสว นตัว ถาไมมีเงิน รัฐบาลก็ยึดทรัพยหรือใชงานโยธา แตพวกเจากลับ
นอนกินเปนสุข ไมมีประเทศใดในโลกทีจ่ ะใหเงินเจามากเชนนี้ นอกจากพระเจาซารและพระเจาไก
เซอรเยอรมัน ซึ่งคนชาตินั้นไดโคนราชบัลลังกเสียแลว
รัฐบาลของกษัตริยไดปกครองอยางหลอกลวงไมซื่อตรงตอราษฎร มีเปนตนวาจะบํารุง
การทํามาหากินอยางโนนอยางนี้ แตครั้นคอยๆก็เหลวไปหาไดทําจริงจังไม มิหนําซ้ํากลาวหมิ่น
ประมาทราษฎรผูมีบุญคุณเสียภาษีอากรใหเจาไดกินวา
ราษฎรมีเสียงทางการเมืองไมไดเพราะ
ราษฎรยังโงถาราษฎรโง เจาก็โง เพราะเปนคนชาติเดียวกัน ที่ราษฎรรูไมถึงเจานั้นไมใชเพราะโง
เพราะขาดการศึกษา ถาไมขาดการศึกษาก็จะรูความชั่วรายที่เจาทําไวและคงจะไมยอมใหทํานาบน
หลังตน
ราษฎรทั้งหลายพึงรูเถิดวา ประเทศนี้เปนของราษฎร ไมใชของกษัตริยตามที่เขา
หลอกลวง บรรพบุรุษของราษฎรเปนผูกูใหประเทศมีอสิ ระภาพพนมือจากขาศึก พวกเจามีแตชุบมือ
เปบและกวาดทรัพยสมบัติเขาไวตั้งหลายรอยลาน เงินเหลานี้เอามาจากไหน ก็เอามาจากราษฎร
เพราะวิธีทํานาบนหลังนั่นเอง บานเมืองกําลังอัตคัตฝดเคือง ชาวนาและพอแมทหารตองทิ้งนาเพราะ
ทําไมไดผล รัฐบาลไมบํารุง รัฐบาลไลคนงานออกอยางเกลื่อนกลาด นักเรียนที่เรียนสําเร็จแลวและ

๒๑๑
ทหารที่ปลดกองหนุนไมมีงานทํา จะตองอดอยากไปตามยถากรรม เหลานี้เปนผลของรัฐบาลของ
กษัตริยเหนือกฎหมาย บีบคัน้ ขาราชการผูนอยและเสมียนเพื่อใหออกจากงานแลวไมใหเบีย้ บํานาญ
ความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไวมาจัดบานเมืองใหมีงานทํา จึงจะสมควรทีส่ นองคุณราษฎร
ซึ่งไดเสียภาษีอากรให พวกเจาไดร่ํารวยมานาน แตพวกเจาก็ไดหาทําอยางใดไม คงสูบเลือดกัน
เรื่อยไป เงินมีเหลือเทาไรก็นําเอาไปฝากตางประเทศเตรียมหนีเมื่อบานเมืองทรุดโทรม ปลอยให
ราษฎรอดอยาก การเหลานีย้ อ มชั่วราย
เพราะเหตุฉะนั้น ราษฎร ขาราชการทหารและพลเรือน ที่รูเทาถึงการกระทําอันชัว่ ของ
รัฐบาลดังกลาวแลว จึงรวมกําลังตั้งเปนคณะราษฎรขนึ้ และไดยดึ อํานาจของรัฐบาลของกษัตริยไว
แลว คณะราษฎรเห็นวาการที่จะแกความชั่วรายก็โดยที่จะตองจัดการปกครองโดยมีสภา จะได
ชวยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกวาความคิดเดียว สวนผูเปนประมุขของประเทศนั้น คณะ
ราษฎรไมมีประสงคทําการชิงราชสมบัติ ฉะนั้นจึงขอเชิญใหกษัตริยองคนี้ ดํารงตําแหนงกษัตริย
ตอไป แตจะตองอยูใ ตกฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน จะทําอะไรโดยลําพังไมได
นอกจากความเห็นชอบสภาผูแทนราษฎร คณะราษฎรไดแจงความเห็นนีใ้ หกษัตริยทราบแลว เวลา
นี้ยังอยูใ นการรับตอบถากษัตริยตอบปฏิเสธหรือไมตอบภายในกําหนด โดยเห็นแกสวนตนวาจะถูก
ลดอํานาจลงมา ก็จะไดชื่อวาทรยศตอชาติ และก็เปนการจําเปนที่ประเทศจะตองมีการปกครองอยาง
ประชาธิปไตย กลาวคือประมุขของประเทศจะเปนบุคคลสําคัญ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดตั้งขึ้นอยูใ น
ตําแหนงตามกําหนดเวลา
ตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังวา ราษฎรจะไดรับความบํารุงอยางดีที่สุด ทุกๆคนจะมีงานทํา
เพราะประเทศของเราเปนประเทศที่อุดมอยูแ ลวตามสภาพ เมื่อเราไดยึดเงินที่พวกเจารวมไวจากการ
ทํานาบนหลังคน ตั้งหลายรอยลานมาบํารุงประเทศขึ้นแลว ประเทศจะตองเฟองฟูขนึ้ แมนมัน่ การ
ปกครองซึ่งคณะราษฎรพึงกระทําคือ จําตองวางโครงการณโดยอาศัยหลักวิชา ไมทําไปเหมือนคน
ตาบอด เชนรัฐบาลที่กษัตริยเหนือกฎหมายทํามาแลว เปนหลักใหญๆที่คณะราษฎรไดวางไวใหมอี ยู
วา
๑.จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชทางการเมือง การศาล ในทาง
เศรษฐกิจฯลฯของประเทศไวใหมนั่ คง
๒.จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงให
มาก
๓.ตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะจัดหางาน
ใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก
๔.จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่เปนอยู)

๒๑๒
๕.จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ ความเปนอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไมขดั ตอหลัก ๔ ประการ
ดังกลาวขางตน
๖.จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
ราษฎรทั้งหลายจงพรอมใจกันชวยคณะราษฎร ใหทํากิจอันจะคงอยูชั่วฟาดินนีใ้ หสําเร็จ
คณะราษฎรขอใหทุกคนที่มไิ ดรวมมือเขายึดอํานาจจากรัฐบาลกษัตริยเ หนือกฎหมาย พึงตั้งอยูใน
ความสงบและตั้งหนาหากินอยาทําการใดๆเปนการขัดขวางตอคณะราษฎรนี้ เทากับราษฎรชวย
ประเทศและชวยตัวราษฎร บุตร หลาน เหลนของราษฎรเอง ประเทศจะมีความเปนเอกราชอยาง
พรอมสมบูรณ ราษฎรจะไดรับความปลอดภัย ทุกคนจะตองมีงานทํา ไมตองอดตาย ทุกคนจะมีสิทธิ
เสมอกัน และมีเสรีภาพพนจากความเปนไพร เปนขา เปนทาส พวกเจาหมดสมัยทีเ่ จาจะทํานาบน
หลังราษฎร สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ ความสุข ความเจริญอยางประเสริฐที่เรียกเปนศัพทวา”ศรีอา
ริยะ”นั้นก็พึงบังเกิดขึ้นแกราษฎรถวนหนา (หมายเหตุ คําประกาศนี้ พระยาพหลพลพยุหเสนา เปน
ผูอานเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เนื่องในโอกาสยึดอํานาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั ,ผูเขียนคําประกาศคือ นายปรีดี พนมยงค)

๒๑๓
ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
เกิด
ที่อยู

นายวันชัย ปกษีเลิศ
๑๖ เมษายน ๒๕๐๔
๓๒/๑ ซ.พระปน เกลา ๗ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๒
สําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพฯ
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร
พ.ศ.๒๕๓๙
วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๒
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม

